
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

48554.002653/2016-00 

Nota Técnica n° 0170/2016-SRD/SRT/SCT/SRM/SGT/SFF/ANEEL 
 

Em 16 de dezembro de 2016. 
 
 
 
 
 

Processo: 48500.004452/2014-60. 
 
Assunto: Análise das contribuições recebidas na 2ª 
fase da Audiência Pública nº 41/2015, com o 
objetivo de obter subsídios para proposta de 
transferência das Demais Instalações de 
Transmissão - DIT para as distribuidoras. 

 
 
 
 
 
 
I. DO OBJETIVO 

 
1.  Apresentar avaliação das contribuições recebidas na 2ª fase da Audiência Pública nº 
41/2015, que visou obter subsídios para aprimoramento da proposta de transferência das Demais Instalações 
de Transmissão – DIT para as distribuidoras. 
 
II. DOS FATOS 
 
2. A Agenda Regulatória da ANEEL para o biênio 2014/2015 previu, em seu item 39, a atividade 
de avaliar a necessidade de estabelecer critérios para a transferência das Demais Instalações de 
Transmissão – DIT de âmbito da distribuição. 
 
3. A SRD, com auxílio da SRT, SCT, SGT e SFF1, emitiu a Nota Técnica nº 32/2015-
SRD/ANEEL2 recomendando abertura de audiência pública para avaliação da proposta de transferência das 
DIT para as distribuidoras. 

 
 
 
 

 
 

                                                      
1 Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição – SRD, Superintendência de Regulação dos Serviços de 
Transmissão – SRT, Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição – SCT, 
Superintendência de Gestão Tarifária – SGT e Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira – SFF. 
2 Documento nº 48554.01156/2015-00. 
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4. Na 22ª Reunião Pública Ordinária de 2015, a Diretoria Colegiada da ANEEL decidiu pela 
instauração da Audiência Pública – AP nº 41/2015, por intercâmbio documental, no período de 29/6/2015 a 
31/8/2015, com sessão presencial a ser realizada em Brasília3. Na AP, foram recebidas 332 contribuições de 
38 interessados, dentre transmissoras, distribuidoras, consumidores, secretaria estaduais, ONS, federações e 
sindicatos. 
 
5. Na 14ª Reunião Pública Ordinária de 2016, ocorrida em 26/4/2016, decidiu-se por instaurar a 
2ª fase da AP nº 41/2015, pelo período de 28 de abril a 27 de junho de 2016, com sessão presencial em 
6/7/2016. Na nova fase, foram recebidas 251 contribuições de 23 agentes, sobre a proposta revisada de 
transferência das DIT que consta da Nota Técnica nº 48/2016-SRD/SRT/SCT/SRM/SGT/SFF/ANEEL. 

 
6. Em decorrência da reabertura da discussão com a sociedade, o tema voltou a constar no 
planejamento de trabalhos da Agência, de modo que a Agenda Regulatória da ANEEL 2016/2018 prevê, em 
seu item 41, o prosseguimento da atividade, com previsão de deliberação em Reunião Pública da Diretoria no 
primeiro semestre de 2017. 

 
III. DA ANÁLISE 

  
7. O quadro abaixo resume o aproveitamento das contribuições recebidas na 2ª fase da AP nº 
41/2015. O Relatório de Análise de Contribuições - RAC, em anexo a essa Nota Técnica, apresenta o exame 
individualizado de todas as contribuições enviadas no âmbito da AP.  
 

Aproveitamento Quantidade % 

Aceito 27 10,8% 

Não aceito 209 83,2% 

Parcialmente aceito 12 4,8% 

Não se aplica 3 1,2% 

TOTAL 251 100,0% 

 
8. A exemplo da metodologia de análise das contribuições na 1ª fase, as contribuições 
recebidas na fase atual foram divididas nos critérios a seguir. 
 
III.1. Competência da ANEEL para promover a transferência das DIT 

 
9. A questão da competência legal da ANEEL voltou a ser objeto das contribuições na 2ª fase. 
As contestações reafirmavam ausência de competência da ANEEL para, por ato próprio, promover a 
transferência compulsória das DIT, na linha do Parecer nº 786/2016-PFANEEL/PGF/AGU. Na visão da 
CTEEP e da Eletrosul, a ANEEL não teria enfrentado satisfatoriamente as questões suscitadas no Parecer, 
ignorando-o de forma indevida. 
 
10. Nesse contexto, vale destacar, a título de exemplo, que alguns Contratos de Concessão de 
Transmissão, celebrados após o ano 2000 (057, 058 e 059, todos de 2001), estabelecem, dentre outros, o 
seguinte: 

                                                      
3 Em função de decisão judicial, a sessão presencial foi realizada em 24/8/2015. 
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“...... 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 
....... 
Quarta Subcláusula - As INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO de propriedade da 
TRANSMISSORA poderão ser incluídas ou excluídas da REDE BÁSICA, DAS 
INSTALAÇÕES DE CONEXÃO ou das DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, de 
acordo com a determinação da ANEEL, com a correspondente reclassificação da RECEITA 
ANUAL PERMITIDA, preservada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste 
CONTRATO. 
...... 
...... 
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DA TRANSMISSORA Será de inteira 
responsabilidade da TRANSMISSORA a prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSMISSÃO, de acordo com regras e critérios estabelecidos pela ANEEL, sendo de sua 
competência captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à adequada prestação 
do serviço regulado neste CONTRATO.  
..... 
Terceira Subcláusula - A TRANSMISSORA, para cumprimento da finalidade do SISTEMA 
INTERLIGADO e para permitir a conexão de outra CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO 
ou de USUÁRIO, deverá:  
I - disponibilizar as informações técnicas necessárias à conexão de USUÁRIOS às suas 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO;  
 
II - promover, observada a legislação de regência e mediante acordo e desde que 
resguardados os interesses das partes, a cessão de uso ou transferência de bens e 
instalações, com o objetivo de otimizar os investimentos e melhor caracterizar as respectivas 
responsabilidades pela operação e manutenção dos mesmos;  
....” 

 
11. Ademais, o terceiro Termo aditivo do Contrato de Concessão nº 060/2001, estabelece, dentro 
outros, o seguinte: 

“...... 
CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO E DO PRAZO 
..... 
Terceira Subcláusula – As instalações relacionadas no ANEXO constituem uma única 
Concessão, podendo ser desmembradas e transferidas para outra Concessionária, atendidas 
as condições estabelecidas pelo PODER CONCEDENETE ou em regulamento da ANEEL. 
..... 
Quarta Subcláusula – As INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO Objeto deste TERMO ADITIVO 
poderão ser incluídas ou excluídas da REDE BÁSICA ou das DEMAIS INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, de acordo com a determinação do PODER CONCEDENTE, nos termos do 
art. 17 da Lei nº 9074, de 1995, preservada a manutenção do equilíbrio econômico-financiero 
do Contrato. 
.....” 
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12. Assim, como visto, embora o Parecer da PGE nº 786/2015 seja invocado nesta segunda fase, 
alguns contratos de concessão estabelecem ser competência da ANEEL a transferência compulsória de 
ativos de transmissão, bem como reclassificar sua correspondente receita anual permitida, o que não gera 
dúvidas sobre aplicação de tal comando no que tange sua legalidade 

 
III.2. Instalações a serem transferidas de forma compulsória 

 
13. Também foi rediscutida nessa segunda fase quais instalações deveriam ser objeto de 
transferência compulsória. A exemplo da primeira fase, as contribuições trouxeram ideias opostas: ao mesmo 
tempo em que CTEEP, Eletronorte e Furnas defendem que não haja transferências compulsórias, algumas 
distribuidoras (principalmente CPFL e Elektro) manifestaram-se favoráveis à transferência de todas as DIT. 
 
14. Nessa segunda fase da AP, foi proposta transferência de um rol contendo DIT classificadas 
como “exclusivas”. Conceitualmente, é difícil sustentar que uma transmissora preste serviço de distribuição a 
uma distribuidora. Ao avaliar a transferência desses ativos, viu-se que haveria pouco potencial de impacto 
negativo às transmissoras e às distribuidoras. 

 
15. Ao contestar essa tese, a Eletrosul ressalta que, ainda que o escopo geral de transferência 
seja reduzido, os ativos que a empresa cederia seriam praticamente os mesmos do que o da proposta trazida 
na primeira fase (transferir todas as DIT). A transmissora assevera que a ela não se aplica a suposição de 
que a transferência das DIT Exclusivas teria impacto limitado. No sentido de mitigar os efeitos da 
transferência de uma quantidade significativa de ativos, a empresa propõe que a incorporação pela 
distribuidora se desse apenas quando da conexão de um novo agente na DIT. 

 
16. Entretanto, entende-se que esta proposta é inviável, uma vez que a transferência dos ativos 
se daria de forma desorganizada, ditada apenas pelo acaso de novas conexões. Outro efeito indesejado seria 
a eternização do processo transitório da transferência, uma vez que o procedimento seria iniciado sempre 
que houvesse nova conexão. Por essas razões, a contribuição não foi aproveitada. 

 
17. É importante ressaltar que o impacto sobre a Eletrosul foi levado em consideração quando da 
edição da proposta levada à segunda fase. Ou seja, a proposta foi levada à AP mesmo sabendo dos 
impactos sobre essa transmissora específica. Assim, a contribuição da Eletrosul não trouxe novos elementos 
que justifiquem a alteração da proposta de âmbito nacional. 

 
18. As transmissoras CTEEP e Furnas defendem que a transferência por consenso seria mais 
benéfica. Todavia, convém ressaltar que a transferência acordada entre os agentes já é possível há mais de 
duas décadas, e em apenas alguns poucos casos ela ocorreu. Portanto, a adoção da sugestão dessas 
transmissoras, acredita-se, tornaria a situação atual perene, e seria equivalente a não adotar qualquer atitude 
em relação ao tema. De todo modo, optou-se por incluir disposição na norma tratando da possibilidade de 
ocorrer a transferência no caso de haver acordo entre as partes. 

 
19. Nesse contexto, as propostas foram parcialmente aceitas. Apesar de visarem limitar as 
transferências apenas aos casos em que houver acordo entre as partes, serão mantidas as transferências 
compulsórias, esclarecendo que é permitida a transferência por consenso. 
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20. No sentido oposto, a CPFL deseja ver tanto as DIT Exclusivas quanto as Compartilhadas 
transferidas para as distribuidoras, retomando a proposta levada à AP na primeira fase. Todavia, tal 
proposição não foi levada adiante pela dificuldade de se comprovar os benefícios a ela associados. Como a 
contribuição da CPFL não trouxe informações que permitam comprovar os ganhos associados, não se pode 
acatar a contribuição pela mesma razão que levou à alteração da proposta da primeira fase: impossibilidade 
de demonstrar os benefícios associadas à transferência de todas as DIT. 

 
21. Em um meio termo, a Elektro contribuiu no sentido de que a transferência compulsória 
abranja não apenas as DIT classificadas como “exclusivas”, mas também as instalações que se enquadram 
em critérios que demonstrem o caráter local das instalações. Em outras palavras, a distribuidora sugere não 
se ater à definição formal de DIT Exclusiva, mas aplicar o conceito de exclusividade de forma mais ampla. 
Objetivamente, a Elektro entende que devem ser transferidas as subestações SE DIT (com primário em 
tensão de distribuição) que se situam dentro da área de concessão da distribuidora e que suprem de maneira 
direta somente cargas dessa distribuidora. Ou seja, ao invés de determinar a transferência das subestações 
classificadas como DIT Exclusivas, a sugestão é que se transfiram todas as SE DIT que atendem unicamente 
à distribuidora dona da área de concessão onde está localizada. 

 
22. Quanto às linhas de distribuição DIT (LD DIT), a Elektro sugere que se incorpore as redes que 
têm origem ou destino em uma SE DIT transferida, que tenham apenas cargas da mesma distribuidora 
conectadas e se situam dentro da área de concessão. 

 
23. Resumidamente, a proposta da Elektro é para que a transferência compulsória abranja: 

 

 SE DIT em que haja, em seu primário ou secundário, apenas cargas ou centrais geradoras da 
distribuidora detentora da área de concessão onde se localiza a subestação; e 
 

 LD DIT com origem ou destino nas SE DIT transferidas, que estejam localizadas dentro da 
mesma área de concessão e atendam à mesma distribuidora. 

 
24. Quanto às SE DIT, entende-se que o critério proposto pela Elektro se aproxima do conceito 
trazido na abertura da 2ª fase da AP, qual seja, evitar que a transmissora distribua energia a uma distribuidora 
dentro da sua área de concessão. Apesar de a proposta inicial ser a de transferir as DIT Exclusivas, a 
proposta da distribuidora traz um critério objetivo que melhor se enquadra nesse conceito. Se aplicada, a 
sugestão promoveria a transferência também das subestações que têm o único intuito de atender cargas de 
uma distribuidora específica, e que não são classificadas como Exclusivas pelo fato de o primário fazer parte 
de um anel. 
 
25. Todavia, o fato de melhor atender ao conceito buscado na abertura da 2ª fase não é 
suficiente para adoção da proposta. Resta avaliar os impactos causados pela sua adoção aos agentes 
setoriais. Nesse sentido, buscou-se estimar os impactos que seriam causados pela adoção da proposta da 
Elektro. Para isso, simulou-se a transferência das DIT, de modo que as distribuidoras incorporariam: 
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 As SE DIT localizadas em sua área de concessão que tenham apenas cargas ou centrais 
geradoras de sua responsabilidade nela conectadas; e 
 

 Todas as redes conectadas ao secundário das SE DIT transferidas, exceto redes 
exclusivamente com acessantes e cargas de outra distribuidora, situação na qual esta 
distribuidora incorporará a rede. 

 
26. A aplicação dos critérios acima provocaria situações em que algumas SE DIT com mais de 
uma distribuidora acessante passariam a ser supridas por subestações de distribuidora. Para evitar que uma 
transmissora seja suprida por uma distribuidora, na simulação também se considerou que essas SE DIT 
seriam transferidas, mesmo com mais de uma distribuidora a ela conectada. 
 
27. A Tabela abaixo mostra um comparativo entre os impactos provocados pelas transferências, 
sobre as transmissoras, sugeridas na 1ª fase da AP (transferência de todas as DIT), na 2ª fase (transferência 
das DIT classificadas como exclusivas) e na proposta da Elektro (transferência das DIT que suprem apenas 
uma distribuidora). 
 

Transmissora 
Qntd. SE DIT Km de linha RAP (R$ Milhões) Indenização (R$ Milhões) 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 

Pro-
posta 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 

Pro-
posta 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 

Pro-
posta 

1ª Fase 
2ª 

Fase 
Pro-

posta 

CEEE-GT 12 6 6 934 523 459 R$ 74 R$ 14 R$ 12 R$ 105 R$ 3 R$ 3 

CHESF 10 2 6 138 10 138 R$ 74 R$ 1 R$ 12 R$ 159 R$ 0 R$ 27 

CTEEP 63 13 51 9.032 921 5.335 R$ 239 R$ 24 R$ 136 R$ 349 R$ 20 R$ 195 

ELETRONORTE 5 2 3 395 217 395 R$ 20 R$ 3 R$ 5 R$ 48 R$ 0 R$ 0 

ELETROSUL 12 12 12 1.980 1.195 989 R$ 59 R$ 39 R$ 38 R$ 63 R$ 29 R$ 37 

FURNAS 8 4 7 1.970 875 1.014 R$ 53 R$ 14 R$ 17 R$ 136 R$ 17 R$ 28 

PPTE 1 1 0   0 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0,1 R$ 0 R$ 0 

TOTAL4 118 40 85 14.675 3.740 8.467 R$ 628 R$ 95 R$ 221 R$ 1.502 R$ 69 R$ 291 

 
28. A tabela demonstra que a aplicação do critério ora proposto provoca grandes impactos nas 
transmissoras, comparáveis aos da proposta submetida na 1ª fase da AP, em que se buscava a transferência 
integral das DIT. Ou seja, apesar de se julgar a proposta da Elektro como conceitualmente correta e válida, a 
sua aplicação esbarra na impossibilidade, por ora, de comprovação dos seus benefícios. Assim, do ponto de 
vista conceitual, concorda-se com o critério proposto pela Elektro, cenário em que efetivamente as 
transmissoras deixariam de distribuir energia a uma distribuidora, mas opta-se por não aplica-lo no momento 
atual em função dos efeitos adversos por ele provocado, que se assemelham aos óbices que levaram à 
redução do escopo da proposta da 1ª fase. Desse modo, a proposta da Elektro não pôde ser acatada. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
4 Os valores totais referentes a 1ª fase envolvem todas as transmissoras, não apenas as exibidas na tabela. 
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29. Muitos agentes sugeriram aperfeiçoamentos na forma de definir as DIT que seriam objeto de 
transferência. A distribuidora Cemig e a transmissora CTEEP sugerem que a norma defina o que é “DIT 
Exclusiva”, no intuito de “dar clareza e transparência ao foco da Resolução”. Ambas empresas contribuem no 
sentido de que DIT Exclusivas sejam entendidas como instalações construídas com o intuito de atender a 
uma única distribuidora, que é a responsável pela sua remuneração. Assim, a transferência compulsória 
abrangeria instalações que se adaptem nesse conceito, não se restringindo ao rol exaustivo contido no 
anexo. 

 
30. Ainda que a ideia de eliminar o anexo seja válida, há certa dificuldade em se estabelecer qual 
critério geral seria utilizado para definir as instalações a serem transferidas. A definição sugerida pelos 
agentes (instalações construídas com o intuito de atender uma única distribuidora, que é a responsável pela 
sua remuneração) não é objetiva e, se disposta na norma, geraria questionamentos futuros uma vez não ser 
possível classificar as instalações quanto ao seu “intuito de atendimento”. Por essas razões, as contribuições 
não foram aceitas, e manteve-se a proposta de escopo da minuta submetida à AP. 

 
31. A manutenção do Anexo implica na possibilidade de haver eventuais imprecisões na sua 
construção. Ou seja, por questões de indisponibilidade de informações, há o risco de que, no Anexo, constem 
instalações que não deveriam estar lá, ou não ter incluído algum ativo indevidamente, considerando os 
critérios que se desejava inicialmente. Desse modo, sugere-se que a SRD e a SRT possam determinar ou 
dispensar a incorporação de DIT, independentemente de as instalações estarem listadas no Anexo. 
Evidentemente, as áreas devem pautar-se pelos critérios de incorporação aqui sugeridos, não lhes cabendo 
determinar ou dispensar a incorporação de ativos em discordância com esses critérios. Ou seja, não se trata 
de uma delegação para que as áreas determinem incorporação de qualquer DIT livremente, mas apenas uma 
ferramenta para que a retificação do Anexo seja menos burocrática. 

 
III.2.1 Portaria MME nº 120/2016 e a transferência das DIT 

 
32. Após o início da 2ª fase da AP, foi instaurada a AP nº 68/2016, que trata da regulamentação 
do cálculo do custo de capital a ser adicionado à RAP das transmissoras que tiveram os contratos de 
concessão prorrogados pela lei nº 12.783/2013, conforme estabelecido na Portaria – PRT MME nº 120/20165. 
Este processo trata da avaliação dos ativos que compõem as chamadas “receitas iniciais”, formadas pela 
Rede Básica do Sistema Existente (RBSE) e RPC, conforme definição da Resolução nº 166/2000. 

 
33. Com isso, a transferência dos ativos abrangidos pela PRT MME nº 120/2016 exigiria o 
pagamento de indenização à transmissora, equivalente ao valor não depreciado do ativo a ser calculado 
conforme metodologia que está sendo discutida na AP nº 68/2016. 

 
34. Portanto, houve alteração do cenário, e a indenização que as distribuidoras devem pagar às 
transmissoras é superior àquela estimada na abertura da 2ª fase. No presente momento, não é possível 
calcular o valor exato dessas indenizações, uma vez que a metodologia de ressarcimento dos ativos 
abrangidos pela PRT MME nº 120/2016 ainda se encontra em discussão. Todavia, é possível obter uma 
ordem de grandeza dos valores que seriam devidos no caso de a proposta levada à 2ª fase fosse mantida 
sem alterações. A tabela a seguir mostra a estimativa no acréscimo dos valores a serem indenizados pelas 
distribuidoras pela transferência dos ativos abrangidos pela PRT MME nº 120/2016. 

                                                      
5 Processo nº 48500.004550/2016-69. 
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Distribuidora 

Estimativa de valor a ser indenizado (R$ milhões) Estimativa do 
comprometimento do 

investimento anual médio6 Abertura 2ª fase 
Acréscimos da PRT 

MME 120/2016 
Total 

AES Sul R$ 3,50 R$ 9,54 R$ 13,04 5,25% 

AMPLA R$ 0,23 R$ 56,05 R$ 56,28 13,05% 

Bandeirante R$ 0,00 R$ 0,00     

Caiua R$ 0,00 R$ 0,81 R$ 0,81 3,35% 

CEEE-D R$ 2,83 R$ 0,00 R$ 2,83  2,07% 

CELESC-DIS R$ 25,45 R$ 51,46 R$ 76,91 23,43% 

Celg-D R$ 0,00 R$ 0,00     

Celpa R$ 0,00 R$ 44,28 R$ 44,28 10,67% 

Celpe R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 0,10 0,03% 

EMT R$ 0,00 R$ 0,00     

CEMIG-D R$ 0,43 R$ 7,04 R$ 7,47 0,67% 

Cepisa R$ 0,00 R$ 0,00     

CNEE R$ 0,00 R$ 0,00     

Coelba R$ 0,29 R$ 2,50 R$ 2,79 0,36% 

Copel-DIS R$ 0,00 R$ 1,92 R$ 1,92 0,35% 

Cosern R$ 0,00 R$ 0,00     

CPFL Jaguari R$ 0,07 R$ 0,57 R$ 0,64 9,44% 

CPFL Leste R$ 0,00 R$ 0,82 R$ 0,82 29,49% 

CPFL Mococa R$ 0,00 R$ 4,15 R$ 4,15 52,95% 

CPFL Paulista R$ 0,00 R$ 0,06 R$ 0,06 0,02% 

CPFL Santa Cruz R$ 9,20 R$ 13,21 R$ 22,42 87,16% 

CPFL Sul R$ 0,00 R$ 0,59 R$ 0,59 4,83% 

EDEVP R$ 0,00 R$ 21,82 R$ 21,82 169,07% 

EEB R$ 0,00 R$ 0,00   0,00% 

Elektro R$ 10,27 R$ 93,08 R$ 103,34 51,97% 

EMS R$ 0,00 R$ 38,25 R$ 38,25 24,38% 

EPB R$ 0,00 R$ 0,00     

Escelsa R$ 0,00 R$ 0,00     

LIGHT R$ 17,21 R$ 58,70 R$ 75,91 14,61% 

RGE R$ 0,19 R$ 20,10 R$ 20,29 8,76% 

TOTAL R$ 70 R$ 425 R$ 495  

 
 
 
 
 

                                                      
6 Considera a média dos valores investidos pelas distribuidoras em expansão e melhorias (desconsiderando PLPT) entre 2012 e 
2015. 
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35. Da tabela acima, nota-se que o valor não depreciado dos ativos multiplica por sete o valor a 
ser indenizado. Além disso, nota-se um comprometimento considerável do investimento médio anual de 
algumas empresas, indicando um grande esforço financeiro para concretizar as transferências na forma 
imaginada na abertura da 2ª fase. 

 
36. Assim, os valores acima quebram uma das premissas que motivaram a proposta levada à 2ª 
fase. No item 63 da Nota Técnica nº 0048/2016-SRD/SRT/SCT/SRM/SGT/SFF/ANEEL, de 12/04/2016, que 
embasou a abertura da 2ª fase, as áreas técnicas da ANEEL consideraram “que o custo de transferência 
desses ativos [DIT Exclusivas] é baixo e que não há potencial de impacto negativo às transmissoras que os 
cederem ou às distribuidoras que os receberem”. 

 
37. Ou seja, a proposta considerava que os custos de transferência eram baixos (cerca de R$ 70 
milhões) e não havia risco de impacto negativo às empresas envolvidas. Todavia, não se pode manter essa 
afirmação quando se espera setuplicar o valor das transferências.  

 
38. Desse modo, tendo em vista o valor a ser indenizado para a incorporação dos ativos 
abrangidos pela referida Portaria, sugere-se excluir esses ativos do rol das transferências compulsórias. Com 
isso, mantém-se a incorporação apenas das DIT exclusivas não abrangidas pela PRT MME nº 120/2016, que 
têm um custo relativamente baixo para a transferência. 

 
39. Assim procedendo, seriam retiradas do rol de transferências, as seguintes subestações: 
Bugres, Caconde, Cameta, Campo Grande, Canastra, Cardoso, Casa Branca, Exerim 1, Farroupila 1, 
Florianopolis, Ilhota, Jaguariuna, Mococa, Mongagua, Mulungu, Peruibe, Registro, Rocha Leão, Santa Maria1, 
Tucurui Vila, U.Mimoso e Usi Campo. 

 
40. Dentre as linhas de distribuição, as retiradas da lista por estarem abrangidas pela PRT MME 
nº 120/2016 são: LT 138 kV ELDORADO /GUAIRA MS/PR, LT 138 kV JUPIA /U.MIMOSO SP/MS, LT 138 kV 
PERUIBE /REGISTRO SP, LT 138 kV ADRIANOPOLIS /CEPEL RJ, LT 138 kV ALCANTARA 
/ADRIANOPOLIS RJ, LT 138 kV ANASTACIO /AQUIDAUANA MS, LT 138 kV BIGUACU /FLORIANOPOLIS 
SC, LT 138 kV BIGUACU /ITAJAIFAZENDA SC, LT 138 kV BLUMENAU /ILHOTA SC, LT 138 kV C. 
PAULISTA /VOLTA REDONDA SP/RJ, LT 138 kV CAIUA /RL (FLOR.PAULISTA / PRE.PRUDENTE) SP, LT 
138 kV CAMBORIU M.B. /ITAJAI SC, LT 138 kV CAMPO GRANDE /U.MIMOSO MS, LT 138 kV CAPAO 
BONITO /ITAPEVA SP, LT 138 kV CARDOSO /RL (AGUA VERMELHA / VOTUPORANGA II) SP, LT 138 kV 
D.DAS NACOES /IVINHEMA MS, LT 138 kV EMBU-GUACU /PERUIBE SP, LT 138 kV FLORIANOPOLIS 
/PALHOCA ESU SC, LT 138 kV GASPAR /ILHOTA SC, LT 138 kV ILHOTA /ITAJAI SC, LT 138 kV ILHOTA 
/PICARRAS SC, LT 138 kV IMBARIE /SAO JOSE RJ, LT 138 kV IMBITUBA /J.LACERDA-A SC, LT 138 kV 
IMBITUBA /PALHOCA ESU SC, LT 138 kV ITARARE II /ITAPEVA SP, LT 138 kV JOINVILLE /J.S.CATARINA 
SC, LT 138 kV L. VERMELHA 1 /VACARIA RS, LT 138 kV MASSEY-SPRINGER /RL(SCHARLAU/ C. 
INDUSTRIAL - C1) RS, LT 138 kV MONGAGUA /RL (EMBU GUAÇU / PERUIBE) SP, LT 138 kV P.LANSUL 
/RL(SCHARLAU/C. INDUSTRIAL - C2) RS, LT 138 kV PALHOCA ESU /J.LACERDA-A SC, LT 138 kV S. 
LUIZ /RL (TRENSURB SCHARLAU/ C. INDUSTRIAL - C1) RS, LT 138 kV SANTA MARTA /L. VERMELHA 1 
RS, LT 138 kV SAO JOSE /MAGE RJ, LT 138 kV TUCURUI VILA /CAMETA PA, LT 138 kV USI CAMPOS 
/CAMPOS RJ, LT 69 kV ALEGRETE2 /ALEGRETE RS, LT 69 kV BARIGUI /SANT.QUITERIA PR, LT 69 kV 
SANTA MARTA /CARAZINHO RS, LT 69 kV TUCURUI /TUCURUI VILA PA, LT 88 kV ASSIS /DECASA SP, 
LT 88 kV CAIUA /RL (ASSIS / P. PRUDENTE) SP, LT 88 kV DECASA /CANOAS II SP, LT 88 kV 
ITAPETININGA 2 /ITAPETININGA 1 SP, LT 88 kV OURINHOS 2 /RL (CHAVANTES / SALTO GRANDE) SP 
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41. A retirada dos ativos acima listados implica na retirada de outros ativos, no sentido de evitar 
que uma instalação de transmissora seja suprida por uma de distribuidora. Assim, não estão abrangidos pela 
referida PRT, mas foram retiradas da lista de transferência compulsória as seguintes instalações: LT 138 kV 
CAMPOS /ROCHA LEAO RJ, LT 69 kV ABAIXADORA /MULUNGU BA, LT 138 kV CACONDE /E.CUNHA SP, 
LT 138 kV MOCOCA /E.CUNHA SP, LT 138 kV MOCOCA /RL (E.CUNHA / RIBEIRAO PRETO) SP, LT 138 
kV REGISTRO /CAPAO BONITO SP, LT 138 kV SANTA MARIA1 /ALEGRETE RS, LT 69 kV BUGRES 
/CANASTRA RS, LT 138 kV CANASTRA /TRES COROAS RS, LT 138 kV EREXIM 1 /PASSO FUNDO RS. 

 
42. Com a retirada de todas essas instalações e após as inclusões e exclusões decorrentes das 
contribuições recebidas nesta AP (vide RAC), as transferências teriam o seguinte impacto estimado: 

 

Distribuidora 
Qntd. SE DIT Km de linha RAP (R$ Milhões) Indenização (R$ Milhões) 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 

Pós 
AP 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 

Pós 
AP 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 

Pós 
AP 

1ª Fase 2ª Fase Pós AP 

AES Sul 5 2 1 336,8 225,8 23,4 
R$ 

27,17 
R$ 

6,85 
R$ 

3,00 R$ 27,88 R$ 3,50 R$ 3,50 

AMPLA 5 4 2 584,0 478,8 284,0 
R$ 

11,65 
R$ 

7,65 
R$ 

3,62 R$ 3,41 R$ 0,23 R$ 0,00 

Bandeirante 7 0 0   0,0 0,0 
R$ 

23,70 
R$ 

0,00 
R$ 

0,00 R$ 42,67 R$ 0,00 R$ 0,00 

Caiua 1 0 0 62,1 9,6 0,0 
R$ 

3,27 
R$ 

0,12 
R$ 

0,00 R$ 18,6 R$ 0,00 R$ 0,00 

CEEE-D 1 1 1 85,7 4,3 4,3 
R$ 

21,81 
R$ 

0,47 
R$ 

0,47 
 R$ 

39,89 R$ 2,83 R$ 2,83 

CELESC-DIS 8 8 6 766,0 745,4 340,2 
R$ 

38,33 
R$ 

20,45 
R$ 

7,36 
 R$ 

57,10 R$ 25,45 R$ 25,32 

Celg-D 2 0 0 176,0 0,0 0,0 
R$ 

6,49 
R$ 

0,00 
R$ 

0,00  R$27,82 R$ 0,00 R$ 0,00 

Celpa 2 2 0 232,1 216,5 0,0 
R$ 

10,46 
R$ 

2,93 
R$ 

0,00 
 R$ 

22,05 R$ 0,00 R$ 0,00 

Celpe 1 0 0 30,1 3,1 3,1 
R$ 

9,06 
R$ 

0,03 
R$ 

0,03 
 R$ 

17,40 R$ 0,00 R$ 0,00 

EMT 1 0 0 620,0 0,0 0,0 
R$ 

8,87 
R$ 

0,00 
R$ 

0,00  R$ 8,03 R$ 0,00 R$ 0,00 

CEMIG-D 1 0 0 58,8 47,4 0,0 
R$ 

29,36 
R$ 

0,08 
R$ 

0,00 
 R$ 

60,84 R$ 0,43 R$ 0,00 

Cepisa   0 0 0,0 0,0 0,0 
R$ 

5,51 
R$ 

0,00 
R$ 

0,00  R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

CNEE 7 0 0 228 0 0 R$ 5 
R$ 

0,00 
R$ 

0,00  R$ 8,68 R$ 0,00 R$ 0,00 

Coelba 3 2 1 250 7 1 R$ 26 
R$ 

0,82 
R$ 

0,33 
 R$ 

81,03 R$ 0,29 R$ 0,29 

Copel 1 0 0 15 9 0 R$ 16 
R$ 

0,16 
R$ 

0,00 
 R$ 

64,97 R$ 0,00 R$ 0,00 

Cosern 3 0 0 271 0 0 R$ 21 
R$ 

0,00 
R$ 

0,00 
 R$ 

31,36 R$ 0,00 R$ 0,00 

CPFL Jaguari 1 1 0 51 0 0 R$ 1 
R$ 

0,63 
R$ 

0,00  R$ 0,07 R$ 0,07 R$ 0,00 

CPFL Leste 4 2 0 130 58 0 R$ 3 
R$ 

1,93 
R$ 

0,00  - R$ 0,00 R$ 0,00 

CPFL Mococa 3 1 0 124 15 0 R$ 2 R$ R$  R$ 0,17 R$ 0,00 R$ 0,00 
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0,88 0,00 

CPFL Paulista 19 1 1 1.033 0 0 R$ 50 
R$ 

0,53 
R$ 

0,53 
 R$ 

154,25 R$ 0,00 R$ 0,00 

CPFL Santa 1 0 0 416 52 52 R$ 5 
R$ 

1,80 
R$ 

1,80  R$ 9,44 R$ 9,20 R$ 9,20 

CPFL Sul 4 1 1 183 4 0 R$ 6 
R$ 

0,70 
R$ 

0,66 
 R$ 

12,05 R$ 0,00 R$ 0,00 

EDEVP 4 1 0 694 160 19 R$ 8 
R$ 

1,92 
R$ 

0,16  R$ 2,42 R$ 0,00 R$ 0,00 

EEB 1 0 0   0 0 R$ 4 
R$ 

0,00 
R$ 

0,00  R$ 0,28 R$ 0,00 R$ 0,00 

Elektro 40 6 2 3.604 623 17 R$ 103 
R$ 

15,54 
R$ 

2,78 
 R$ 

78,20 R$ 10,27 R$ 2,90 

EMS   4 2 106 450 306 R$ 6 
R$ 

16,55 
R$ 

3,12 
 R$ 

20,83 R$ 0,00 R$ 3,39 

EPB 5 0 0 717 0 0 R$ 23 
R$ 

0,00 
R$ 

0,00  R$ 7,59 R$ 0,00 R$ 0,00 

Escelsa 1 0 0 188 106 106   
R$ 

0,97 
R$ 

0,97 
 R$ 

17,16 R$ 0,00 R$ 0,00 

LIGHT 2   0 470 291 184 R$ 32 
R$ 

5,45 
R$ 

4,04 
 R$ 

109,76 R$ 17,21 R$ 17,21 

RGE 7 4 0 413 292 17 R$ 32 
R$ 

9,06 
R$ 

0,20 
 R$ 

51,15 R$ 0,19 R$ 0,16 

TOTAL 118 40 17 14.675 3.797 1.357 R$ 628 R$ 96 R$ 29 R$ 1.502 R$ 70 R$ 65 

 
 

Transmissora 

Qntd. Subestações 
(SE DIT) Km de linha RAP (R$ Milhões) 

Indenização (R$ 
Milhões) 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 

Sem 
PRT 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 

Sem 
PRT 

1ª 
Fase 

2ª 
Fase 

Sem 
PRT 

1ª Fase 
2ª 

Fase 
Sem 
PRT 

AFLUENTE T 12 0 0 934 0 0   R$ 0 R$ 0  R$ 28 R$ 0 R$ 0 

CEEE-GT 13 6 1 935 523 45   R$ 14 R$ 1 R$ 105  R$ 3 R$ 3 

CELG G&T   0 0   0 0   R$ 0 R$ 0  R$ 4 R$ 0 R$ 0 

CEMIG-GT 2 0 0 95 47 0   R$ 0 R$ 0  R$ 31 R$ 0 R$ 0 

CHESF 10 2 1 138 10 4   R$ 1 R$ 0  R$ 159 R$ 0 R$ 0 

COPEL-GT 1 0 0 14 9 0   R$ 0 R$ 0  R$ 39 R$ 0 R$ 0 

CTEEP 63 13 4 9.032 921 89   R$ 24 R$ 6  R$ 349 R$ 20 R$ 12 

ELETRONORTE 5 2 0 395 217 0   R$ 3 R$ 0  R$ 48 R$ 0 R$ 0 

ELETROSUL 12 12 8 1.980 1.195 646   R$ 39 R$ 13  R$ 63 R$ 29 R$ 32 

FURNAS 8 4 2 1.970 875 574   R$ 14 R$ 9  R$ 136 R$ 17 R$ 17 

Light 1 0 0   0 0   R$ 0 R$ 0   R$ 0 R$ 0 

PPTE 1 1 1   0 0   R$ 0 R$ 0  R$ 0 R$ 0 R$ 0 

SÃO PEDRO   0 0   0 0   R$ 0 R$ 0  R$ 24 R$ 0 R$ 0 

VSB   0 0   0 0   R$ 0 R$ 0  R$ 16 R$ 0 R$ 0 

TOTAL 118 40 17 14.675 3.797 1.357 R$ 628 R$ 96 R$ 29 R$ 1.502 R$ 70 R$ 65 
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III.3. Prazo para as incorporações 
 

43. Na minuta submetida à segunda fase, a proposta foi a de que a transferência das DIT se 
desse na primeira revisão tarifária ordinária da distribuidora subsequente à publicação da norma. Caso isso 
ocorresse em até 180 dias, o prazo seria a revisão tarifária posterior. 
 
44. A esse respeito, a Abradee e Elektro contribuíram no sentido de que esse prazo fosse 
substituído por um cronograma. Cada distribuidora com ativos a incorporar faria uma proposta de cronograma 
à ANEEL, que faria a homologação. Na visão das contribuições, isso permitiria um melhor ajuste operacional 
para as distribuidoras com muitos ativos a incorporar, uma vez que possibilitaria o escalonamento de acordo 
com as necessidades de cada empresa. A transferência em um único momento (revisão da distribuidora) 
implicaria em uma repentina e grande mudança de responsabilidade para a distribuidora, que poderia ficar 
impossibilitada de adotar ações necessárias às transferências antes desse momento. 

 
45. Todavia, não se entende viável que a ANEEL homologue cronogramas de transferências. 
Ainda que possam ter, em alguns casos, interesses opostos, a transmissora e a distribuidora envolvidas no 
processo de transferência são os entes que melhor conhecem os ativos, ações a serem adotadas e 
capacidade operacional. 

 
46. O ideal seria que as partes acertassem a troca da responsabilidade operacional entre si, 
antecipadamente à data de transferência. Sabe-se que isso nem sempre ocorrerá, podendo ser necessária 
ação do regulador no intuito de mediar ou determinar a adoção de ações por uma das partes. Desse modo, 
cada caso deve ser avaliado individualmente, de modo que fica impossível estabelecer um critério geral para 
homologação que não prejudique as partes. Em outras palavras, mesmo sabendo das dificuldades, entende-
se ser melhor a proposta submetida à 2ª fase da AP do que a criação de um procedimento padrão para 
homologação de cronogramas, alheio às especificidades de cada caso. 
 
47. Duas outras questões obrigam a mudança no prazo originalmente proposto. Elas dizem 
respeito à avaliação dos ativos e à dificuldade de individualização do custo de O&M das instalações de 
transmissão. Em relação à avaliação contábil dos ativos, necessária para retirada da base das transmissoras 
e inscrição na das distribuidoras, as áreas técnicas identificaram uma dificuldade após considerar as 
contribuições. Os ativos seriam avaliados pela distribuidora de acordo com o banco de preços da 
transmissora e isso gera algumas dificuldades operacionais. Para mitiga-las, é recomendável que a avaliação 
das distribuidoras seja realizada após a avaliação que será realizada pelas transmissoras em suas revisões 
tarifárias, em 2018. 

 
48. Adicionalmente, na RAP atual das transmissoras, o O&M é calculado para a concessão como 
um todo, e rateado dentre as instalações existentes. Ou seja, na metodologia atualmente utilizada na 
transmissão, calcula-se um custo de O&M para a concessionária, e esse custo é dividido dentre os ativos da 
empresa de modo que a soma dê o valor calculado. Com isso, ao se retirar uma instalação da transmissora 
isoladamente – e sua receita de O&M –, se estará diminuindo uma parcela do rateio do custo de O&M total, 
que não está relacionado com o custo de O&M daquela instalação específica. 
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49. Tal problema pode ser enfrentado ao se estudar a metodologia de revisão tarifária das 
transmissoras a ser aplicado em 2018. Nessa oportunidade, será possível estabelecer alguma solução que 
vincule a redução de receita com o custo de O&M da instalação transferida. Assim, faz-se necessário 
aguardar o endereçamento dessa questão na revisão tarifária das transmissoras para se promover a 
transferência das DIT.  

 
50. Desse modo, tanto pela questão da avaliação contábil quanto pelo problema do custo de 
O&M, acima descritos, sugere-se que as transferências aqui tratadas sejam iniciadas após a revisão tarifária 
das transmissoras, que ocorrerá em 2018. Portanto, a proposta é que as transferências ocorram nas revisões 
tarifárias das distribuidoras após essa data. 

 
III.4. Transferência das DIT com reforços e melhorias já autorizados 

 
51. Um dos problemas levantados desde a 1ª fase foi a questão da transferência de ativos com 
reforços autorizados e que não entraram em operação. Em tais ativos, as transmissoras foram autorizadas a 
fazer os reforços ou melhorias, e se planejaram para executar as obras. A partir do momento em que se 
determina a transferência desse ativo, a obra autorizada para a transmissora será operada por uma 
distribuidora. Portanto, a transmissora construiria o ativo para outrem. 
 
52. A transmissora CTEEP sugere que a construção dos ativos a serem transferidos que não 
entraram em operação seja repassada para a distribuidora. No entanto, a proposta cria um problema para as 
obras que já foram iniciadas. Para esses casos, não é possível fazer um laudo de avaliação de indenização 
para as transmissoras, pois isso somente poderia ser realizado após a finalização dos ativos. Desse modo, 
apesar de se entender que o ideal é que as distribuidoras assumam a maior quantidade de autorizações 
possíveis, a proposta poderia causar prejuízo às transmissoras que já iniciaram obras. Quanto às 
autorizações que não tiveram obras iniciadas ainda, a transmissora pode solicitar revogação da autorização à 
ANEEL, que avaliará cada caso concreto, podendo repassar a responsabilidade para a distribuidora. Por essa 
razão, a contribuições nesse sentido não foram aproveitadas. 

 
III.5. Valor da indenização às transmissoras 

 
53. Como ressarcimento pelos investimentos realizados e ainda não amortizados, a minuta 
submetida à 2ª fase da AP propôs que, conforme contribuições recebidas na fase anterior, os valores fossem 
calculados com base no Módulo 9.1 do PRORET. 

 
54. Para obter esse valor, o ativo deve ser avaliado por empresa de auditoria credenciada na 
ANEEL, conforme procedimentos definidos para revisão tarifária ordinária da distribuidora (data da 
transferência). Após a avaliação, o laudo é fiscalizado pela ANEEL e finalmente homologado na data de 
revisão da distribuidora.  

 
55. Somente após essa homologação é que se estabelece o valor do ativo e, por conseguinte, a 
indenização à transmissora. Portanto, antes da revisão (data em que há a homologação), o valor a ser 
ressarcido ainda é desconhecido, de modo que não se poderia obrigar o pagamento da indenização antes 
desse momento. Por essa razão, as contribuições no sentido de que o pagamento seja prévio ou no ato da 
incorporação não foram aproveitadas, mantendo o prazo de 30 dias para pagamento. 
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56. Muitas transmissoras manifestaram desejo para que se inclua dispositivo explicitando que a 
empresa faz jus à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão com as transferências. 
Entretanto, já há disposição específica nos contratos de concessão que indiquem esse direito. Portanto, é 
desnecessário que se replique a mesma disposição nesta norma, razão pela qual as contribuições foram 
negadas. 

 
III.6. Outras contribuições de caráter técnico 

 
57. Os grupos AES e Neoenergia enviaram contribuições no sentido de que se dê o direito às 
distribuidoras para que recebam informações em tempo real das DIT que lhes afetem e irão permanecer com 
as transmissoras. Apesar de se entender como válida as alegações dos agentes, esse assunto não pertence 
ao escopo da Audiência Pública nº 41/2015. Logo, considerou-se que as contribuições não são aplicáveis ao 
processo em tela. 
 
58. O Grupo CPFL traz em sua contribuição contestações quanto às premissas de que a 
transferência das DIT Exclusivas não ensejaria a adequação de SMF, sistemas de telecomunicações e de 
contratação de MUST, adotadas na edição da proposta levada à 2ª fase da AP. Para subsidiar os 
argumentos, a distribuidora trouxe casos práticos que evidenciariam a necessidade. 

 
59. Desta forma, em caso de necessidade de adequação do SMF os agentes envolvidos deverão 
seguir o que determina os Procedimentos de Rede, nos seus Módulos 12 – Medição para Faturamento e 13 – 
Telecomunicações. 

 
60. Quanto à contratação dos MUST, em caso de haver sobrecontratação ou ultrapassagens 
ocasionadas por adequação das DIT de uso exclusivo à nova regulamentação, entende-se que deva ser 
expurgada do cálculo de ineficiência, após a devida análise do pleito do agente pela ANEEL. 

 
61. Acerca dos contratos de compartilhamento de infraestrutura, a Celesc contribuiu para que a 
transmissora seja impedida de celebrar contratos com vigência superior à data prevista para transferência. De 
fato, não se entende razoável que, após a publicação da norma, a transmissora faça contrato de 
compartilhamento que vigoraria após a transferência da instalação, de modo que se acatou a contribuição. É 
importante ressaltar que os contratos já vigentes na data de publicação da norma não são afetados, e devem 
ser respeitados pelas distribuidoras até o final da vigência em acordo com as suas cláusulas originais. Essa 
nova regra se aplicaria apenas aos novos contratos ou aditivos. 

 
62. Outra questão levantada pelas distribuidoras diz respeito à inclusão de dispositivo que trate 
da realização de auditorias previamente à incorporação no sentido de apurar as condições físicas do ativo. No 
intuito de evidenciar essa questão, aceitaram-se essas contribuições.  

 
63. As propostas da EDP, CPFL, Light e Elektro tratam do laudo de avaliação. As empresas 
sugerem que o referido laudo contemple em seu escopo o inventário físico dos ativos. Entende-se que essa 
avaliação física já está implícita no escopo da empresa avaliadora. 
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64. Outro ponto refere-se à contribuição da CPFL, que propõe um parágrafo para permitir a 
inclusão prévia aos registros contábeis das DIT no laudo de avaliação. A questão levantada pelas 
distribuidoras diz respeito à inclusão de dispositivo que trate da realização de auditorias previamente à 
incorporação no sentido de apurar as condições físicas do ativo. No intuito de evidenciar essa questão, 
aceitaram-se essas contribuições.  

 
65. A Elektro, em suas contribuições, sugeriu a realização de auditoria prévia dos ativos das DIT 
a serem transferidas pelas transmissoras. A proposta não foi aceita porque a avaliação desses ativos já irá 
ocorrer quando da revisão tarifária das distribuidoras, ocasião em que estes ativos passam por avaliação de 
empresa credenciada, com a respectiva emissão de laudo. 
 
III.7. Outras ações relacionadas com as DIT 
 
66. Ao longo do presente processo, diversas questões relacionadas às DIT foram estudadas, 
principalmente as suas diferenças em relação a outras instalações de distribuição. Já em um primeiro 
momento, sedimentou-se a ideia de que, de fato, as DIT fazem parte do sistema de distribuição por serem 
instalações em tensão inferior a 230 kV. Portanto, a operação das DIT é uma atividade de distribuição 
realizada por empresas que detém concessão de transmissão. 
 
67. Nessa condição, o contrato de concessão de transmissão impõe algumas diferenças a essas 
empresas em relação às distribuidoras comuns (detentoras da concessão de distribuição). Assim, apesar de 
prestarem o mesmo serviço (distribuição de energia elétrica), transmissoras operadoras de DIT e 
distribuidoras têm diferenças em função de terem contratos de concessão distintos. 

 
68. Em atenção ao princípio da isonomia nesse ambiente diferenciado, o desafio que se impõe ao 
regulador é minimizar essas diferenças ao usuário final. Em outras palavras, dois acessantes de uma mesma 
área de concessão de distribuição acessando o sistema em um mesmo nível de tensão devem estar sujeitos 
às mesmas regras, pagar as mesmas tarifas, ter os mesmos direitos e estarem sujeitos aos mesmos custos 
de conexão. Assim, ao acessar o sistema de distribuição, o usuário não deve estar submetido a regras 
diferenciadas apenas pelo fato de o proprietário da instalação ser uma distribuidora ou transmissora, mesmo 
que essas empresas celebrem contratos de concessão diferentes. Ou seja, o acesso é ao sistema de 
distribuição, independentemente de o proprietário da instalação ser uma transmissora. 

 
69. Portanto, a questão é como não transparecer aos usuários finais as diferenças impostas pelos 
contratos de concessão de transmissoras que distribuem energia. Boa parte desse desafio, acredita-se, foi 
resolvido com a Resolução nº 68/2004. A norma estabelece que acessantes de DIT celebrem o mesmo 
contrato de uso (CUSD) e paguem a mesma tarifa (TUSD) que os conectados em instalações de distribuidora. 
Mas ainda restam outros desafios a solucionar, principalmente: regras de reforços e melhorias, remuneração 
de O&M, estímulo à continuidade, qualidade e regras de conexão. 
 
70. Certamente, mesmo encontrando uma solução que equacionasse todos esses desafios 
imediatamente, outros apareceriam pois transmissoras sempre serão diferentes de distribuidoras por força do 
contrato de concessão que possuem. Nesse raciocínio, a transferência das DIT para as distribuidoras 
pareceu uma solução atraente, já que atribuiria a atividade de distribuição às detentoras das concessões de 
distribuição, findaria a execução dessa atividade por transmissoras e, por conseguinte, equacionaria os 
desafios. 
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71. No entanto, alguns problemas práticos se contrapõem à adoção dessa solução. Se, por um 
lado, as DIT representam um peso a ser carregado por algumas transmissoras, para outras não é assim. Há 
transmissoras que se especializaram em distribuir energia ao operar grande quantidade de DIT, apresentando 
conhecimento e escala compatíveis ao de uma distribuidora comum. Para essas empresas, as DIT não 
representam um desvirtuamento de sua atividade principal (transmissão de energia), mas tornaram-se parte 
importante de seu negócio, essenciais à boa rentabilidade da empresa. Apesar de a possibilidade de ser 
obrigado a transferir as DIT ser algo conhecido e aceito pelo concessionário quando renovou 
antecipadamente os contratos de concessão de transmissão (pelos efeitos da Medida Provisória nº 
579/2012), é inegável que isso poderá afetar negativamente a empresa. 

 
72. Assim, mesmo assumindo que a transferência é benéfica ao equacionar desafios 
relacionados à distribuição de energia por transmissoras, há de se reconhecer que ela própria também traz 
outros grandes desafios. Com a solução sugerida nesta 2ª fase da Audiência Pública, que mantém várias DIT 
com transmissoras, resta ao regulador enfrentar os desafios de outra forma pois eles continuam existindo 
concomitantemente com as DIT que não serão transferidas. 

 
73. Quanto aos reforços e melhorias nas DIT, em sendo tratado no âmbito do planejamento 
centralizado, cabe a este dar a celeridade que o sistema de distribuição necessita. Evidentemente, a ANEEL 
está atuando no foro adequado, e não se aprofundará aqui em eventuais soluções necessárias para este 
quesito.  

 
74. Outra questão que se põe com as DIT é que as transmissoras que as operam estão sujeitas a 
regras diferentes de formação da receita pela O&M dos ativos, em relação às distribuidoras. Era de se 
esperar que dois entes que prestem o mesmo serviço fossem remunerados da mesma forma, mas, com as 
DIT, isso não ocorre. Ao operar e manter uma rede de distribuição, a transmissora faz jus ao recebimento de 
uma receita diferente à de uma distribuidora. Essa diferença ocorre porque aplica-se às DIT a metodologia de 
cálculo de O&M do sistema de transmissão, mesmo sendo instalações de distribuição, atentando mais para a 
característica do proprietário (se transmissora ou distribuidora) do que para o serviço por ele prestado. 

 
75. Convém destacar que o valor da receita de O&M não está relacionado com a forma através 
da qual o concessionário é remunerado. Por força do contrato de concessão, a transmissora deve receber via 
RAP (receita-teto), enquanto que as distribuidoras, por meio de tarifa – e isso é imutável na situação 
contratual atual. A discussão não é sobre se essas formas deveriam ser iguais, mas sim sobre a forma como 
o montante total ao qual o proprietário da rede faz jus pela O&M é calculado. 

 
76. O fato é que se paga à transmissora um valor diferente ao que seria pago a uma distribuidora 
por operar um ativo de distribuição, apesar de ambas prestarem o mesmo serviço. Conforme conclusões da 
1ª fase da AP, não se sabe se essa diferença é efetivamente vantajosa para a transmissora. Se sim, deve ser 
eliminada pois a sociedade estaria pagando a mais por um mesmo serviço de distribuição. Caso contrário, a 
diferença também deve ser eliminada pois a transmissora estaria recebendo menos pelo mesmo serviço 
prestado pela distribuidora. 

 
 
 
 
 

CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E9CA3C1D003B7B12. 

48554.002653/2016-00



 
 
 
Fl. 17 da Nota Técnica n° 0170/2016-SRD/SRT/SCT/SRM/SGT/SFF/ANEEL, de 16/12/2016 
 
 

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

77. Uma possível solução seria fazer com que o cálculo dos custos de O&M que compõem a RAP 
das DIT seja realizado conforme a metodologia empregada na distribuição. Desse modo, transmissoras 
seriam comparadas às distribuidoras ao operarem ativos de distribuição e se asseguraria que a sociedade 
pagaria um mesmo custo eficiente para operação e manutenção do ativo, independentemente de seu 
proprietário. Essas alterações podem ser discutidas no processo que trata das regras para o próximo ciclo de 
revisão tarifária das transmissoras. 

 
78. Algo que também merece destaque é o incentivo à manutenção da continuidade aplicável aos 
operadores de DIT. Nesse quesito, se aplica às transmissoras que distribuem energia o mesmo mecanismo 
aplicável às distribuidoras, qual seja, o de compensação por transgressão dos limites de DIC, FIC e DMIC nos 
pontos de conexão. Entretanto, apesar de ser utilizado atualmente para as proprietárias de DIT, julga-se que 
esse método é mais aderente aos entes que fazem atendimento ao usuário final. 
 
79. Ainda que se assuma que a distribuidora atendida pela DIT (ou pela Rede Básica) é um 
consumidor, ela não é o usuário final. A distribuidora está no caminho (fisicamente ou contratualmente) entre 
a transmissora e a maioria das unidades consumidoras e centrais geradoras. Assim, a regra atual estipulou 
compensações a serem calculadas por Ponto de Conexão, que no ambiente de transmissão difere 
conceitualmente do ambiente de distribuição. 
 
80. Na distribuição, as compensações são calculadas com base na violação dos indicadores e no 
encargo de uso do sistema de distribuição, que é um valor pago pelo uso contratado no ponto de conexão. 
Nas DIT o encargo de uso é calculado de forma diferente, visando a remuneração das instalações acessadas. 
Assim, o regulamento criou a definição de RDIT, que corresponde à parcela equivalente ao duodécimo da 
soma das RAP das DIT interrompidas sob responsabilidade da transmissora, associadas ao ponto de 
conexão verificado no período considerado. A RDIT – calculada conforme uma equação que considera a 
RAP, o MUST e a quantidade de Pontos de Conexão – é uma tentativa de emular o valor equivalente ao 
EUSD para cada ponto de conexão.  
 
81. No entanto, devido ao ambiente de remuneração da transmissão ser bastante diferenciado do 
da distribuição, esse parâmetro muitas vezes não consegue refletir a relevância do ponto de conexão 
interrompido. Assim, percebe-se que, em alguns casos, a compensação calculada nas DIT é inferior a um 
ponto de conexão com potência semelhante na distribuição. Em outras palavras, o estímulo financeiro para a 
qualidade nas DIT não guarda as devidas proporções dada a relevância dos pontos de conexão. 
 
82. Além disso, os limites de DIC, FIC e DMIC são estabelecidos levando em consideração os 
aspectos operacionais de uma distribuidora comum, que envolve operar não apenas ativos de tensão mais 
elevada, mas também os de baixa tensão. Uma distribuidora lida com o varejo no atendimento, garantindo a 
capilaridade para que o sistema elétrico seja o mais acessível possível à sociedade, conforme as regras de 
universalização. Uma transmissora, ao operar DIT, faz apenas uma das atividades relacionadas à distribuição 
de energia, atuando somente nos níveis de tensão mais elevados, sem responsabilidade de atendimento aos 
usuários finais. 
 
83. Do ponto de vista técnico, a forma de garantir a continuidade nos níveis de tensão mais 
baixos é diferente do que nos níveis mais elevados. Assim, o estímulo financeiro da metodologia de DIC, FIC 
e DMIC leva em consideração os investimentos necessários que assegurem tanto a continuidade nos níveis 
de tensão mais baixos quanto nos mais elevados. 
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84. Como operam apenas nos níveis de tensão mais elevados da distribuição, as proprietárias 
das DIT sujeitam-se apenas a parte das falhas que envolvem o serviço de distribuição. Ao aplicar o 
mecanismo que considera todas as faces do serviço de distribuição a entes que fazem apenas parte dele, 
tem-se uma distorção. Em outras palavras, a metodologia DIC, FIC e DMIC mostra-se mais adequada a 
empresas que tem todas as responsabilidades de uma distribuidora comum, inclusive a de atendimento ao 
usuário final, e não àquelas que operam apenas parte do sistema de distribuição. 
 
85. Adicionalmente, além desse estímulo financeiro, na distribuição, os indicadores de 
continuidade individuais também estão associados à imagem da empresa. A sua transgressão não apenas 
fica registrada nas faturas de seus consumidores, através de um desconto, mas também é utilizada como 
balizador na formação do ranking de distribuidoras formado pela ANEEL anualmente. Com isso, espera-se 
que o zelo que a empresa tem com a sua imagem se reflita em buscar melhores desempenhos. 
 
86. Todavia, esses mecanismos não fazem sentido para as transmissoras. Ao não ser 
responsável direta pelo atendimento, as transmissoras que distribuem energia não têm o mesmo estímulo a 
melhorar a sua imagem junto aos usuários finais do que o das distribuidoras. Portanto, o estímulo à melhoria 
de imagem buscado com a metodologia de indicadores individuais fica prejudicada para as transmissoras 
proprietárias de DIT. 
 
87. Assim, as distribuidoras estão sujeitas à piora de imagem, redução de mercado e perda de 
receita quando ocorre um desligamento, algo que não ocorre com as transmissoras na mesma proporção. 
Apesar de estas terem níveis de continuidade semelhantes aos de distribuidoras, entende-se que a 
metodologia de indicadores individuais não submete a transmissora aos melhores incentivos de manutenção 
da continuidade. As áreas técnicas, porém, entendem a necessidade de ser implementado um mecanismo de 
incentivo visando a continuidade do serviço no âmbito das DIT. 

 
88. Outra questão relacionada às DIT é que, na regulamentação atual, a sua existência impõe ao 
usuário custos e regras diferenciadas de conexão. Ainda que seja acesso ao mesmo sistema (de 
distribuição), acessantes de DIT sujeitam-se às regras dispostas na Resolução nº 68/2004, enquanto que os 
de distribuição, na REN nº 506/2012. Embora a primeira norma já tenha feito esforço para igualar as regras, 
algumas diferenças ainda persistem. 

 
89. A maior parte delas está relacionada com prazos e responsabilidade pelos custos de 
conexão. Em uma avaliação preliminar, verifica-se que as diferenças, apesar de existirem, são pouco 
relevantes. Mas o tema merece uma análise mais aprofundada no âmbito de um estudo próprio, que não se 
confunde com o processo em tela. 

 
90. Por fim, ressalta-se que, historicamente, as concessionárias de transmissão têm recebido 
suas parcelas de receita referentes às DIT de uso exclusivo de distribuidoras concatenadas para a data de 
reajuste/revisão das distribuidoras usuárias dessas DIT. Há casos em que a transmissora inicia o recebimento 
dessas parcelas de receita meses após o início do ciclo de pagamento das receitas das concessionárias de 
transmissão. Assim, no momento da transferência dessas DIT, poderá haver valores ainda não recebidos 
pelas transmissoras por serviços prestados anteriormente. Essas diferenças poderão ser tratadas no âmbito 
do reajuste/revisão das transmissoras e/ou distribuidoras. 
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IV. DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
91. Esta Nota Técnica está embasada nos seguintes diplomas legais e normativos: Lei nº 
9.074/1995; Lei nº 12.783/2013; Decreto nº 2.655/1998; Resolução Normativa nº 67/2004; Resolução 
Normativa nº 68/2004; Resolução Normativa nº 506/2012 e Módulo 3 do PRODIST. 
 
V. DA CONCLUSÃO 
 
92. As contribuições recebidas nesta 2ª fase reforçam o entendimento da minuta levada à AP, de 
que não é sustentável que uma transmissora distribua energia a uma distribuidora, dentro da área de 
concessão desta. Portanto, o princípio da transferência das DIT foi mantido. 
 
93. Todavia, em função de um acréscimo no custo das indenizações em decorrência da PRT 
MME nº 120/2016, sugere-se excluir do rol de transferências obrigatórias os ativos abrangidos por esta 
Portaria. Com isso, tem-se uma significativa redução do escopo das transferências compulsórias. 

 
94. Concomitantemente com as DIT que não serão transferidas, permanecem alguns desafios a 
elas relacionados, os quais devem ser endereçados pelo regulador, conforme discutido nesta Nota Técnica. 

 
VI. DA RECOMENDAÇÃO 
 
95. Com base no exposto e no que consta no processo nº 48500.004452/2014-60, recomenda-se 
aprovar, na forma da minuta em anexo, Resolução Normativa estabelecendo a transferência das DIT para as 
distribuidoras. 
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº        , DE      DE        DE                  
 

 

Estabelecer as condições gerais para a 

incorporação das Demais Instalações de 

Transmissão – DIT no Ativo Imobilizado das 

concessionárias do serviço público de 

distribuição de energia elétrica. 
 

 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, 

no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o 

disposto na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com base no art. 4º, inciso XX, Anexo I, do 

Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, e no que consta do Processo nº 48500.004452/2014-60 e 
considerando as contribuições recebidas na 2ª fase da Audiência Pública no 041/2015, resolve: 

 

Art. 1º Estabelecer, na forma desta Resolução, as condições gerais para a incorporação 

das Demais Instalações de Transmissão – DIT listadas no Anexo ao Ativo Imobilizado pelas 

concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica. 

 

§1º A incorporação a que se refere este artigo abrange os ativos de propriedade de 

concessionárias de transmissão, não sendo objeto de incorporação as DIT de uso de centrais 

geradoras ou de consumidores livres ou as localizadas em subestações de Rede Básica de Fronteira. 

 

§2º As DIT não listadas no Anexo podem ser transferidas a qualquer tempo mediante 

acordo entre a transmissora proprietária da instalação e uma distribuidora conectada, situação na 

qual a transferência deve ser submetida para prévia anuência da ANEEL. 

 

§3º A SRD e a SRT podem determinar a incorporação de DIT que não estejam listadas 

no Anexo, bem como dispensar a incorporação de DIT que constem no Anexo, desde que sejam 

observados os critérios que levaram à publicação desta Resolução. 

 

Art. 2º As DIT listadas no Anexo serão incorporadas ao Ativo Imobilizado das 

distribuidoras especificadas na sua primeira revisão tarifária ordinária subsequente a 1º de janeiro 

de 2019. 

 

§1º Mediante acordo entre as partes, a distribuidora pode assumir a operação das 

instalações que serão transferidas previamente à incorporação, sem fazer jus a qualquer antecipação 

de receitas e de custos operacionais nos processos tarifários. 

 

§2º As DIT com reforços autorizados devem ser incorporadas na primeira revisão 

tarifária da distribuidora após o comissionamento do ativo. 

 

§3º A partir da incorporação, as distribuidoras passam a se responsabilizar pela 

operação e manutenção das instalações e as transmissoras deixam de fazer jus às parcelas de 

Receita Anual Permitida – RAP associadas às DIT transferidas. 
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§4º A transferência das DIT de que trata o caput não cessam as obrigações anteriores à 

data de incorporação dos ativos referentes aos pagamentos dos encargos de conexão ainda não 

efetuados. 

 

Art. 3º O laudo de avaliação da revisão tarifária da distribuidora deve conter as DIT a 

serem incorporadas, adicionalmente às informações já exigidas pela legislação aplicável. 

 

§1º As DIT devem ser avaliadas por empresa credenciada na ANEEL, de acordo com 

critérios estabelecidos no Submódulo 9.1 do PRORET, por meio de inventário físico em campo. 

 

§2º O Laudo de Avaliação dos Ativos a que se refere o caput deve ser entregue no prazo 

estabelecido no Submódulo 10.1 do PRORET. 

 

§3º As distribuidoras ficam autorizadas a incluir as DIT no laudo de avaliação 

previamente a seu registro contábil. 

 

Art. 4º As transmissoras autorizadas a realizarem reforços ou melhorias nas DIT 

listadas no Anexo devem executá-los, obedecendo aos prazos definidos nas respectivas 

autorizações. 

 

§1º As distribuidoras listadas no Anexo devem participar do comissionamento dos 

reforços ou melhorias a que se refere o caput. 

 

§2º Mediante solicitação da distribuidora ou da transmissora, a ANEEL pode revogar as 

autorizações dos reforços ou melhorias associadas às DIT a serem transferidas. 

 

Art. 5º Para as incorporações de que trata esta Resolução, a distribuidora não pode 

exigir da transmissora equipamentos sobressalentes, reserva técnica, adequação dos ativos aos 

padrões técnicos por ela utilizados, tampouco faz jus ao recebimento por atividades de estudo, 

fiscalização, vistoria ou comissionamento. 

 

Art. 6º A transmissora faz jus ao recebimento de indenização correspondente ao valor 

não depreciado das DIT transferidas, calculado com base nos procedimentos estabelecidos no 

Submódulo 9.1 do PRORET. 

 

§1º A indenização deve ser paga em até 30 (trinta) dias após a revisão tarifária da 

distribuidora na qual a DIT for incorporada. 

 

§2º Para fins de reconhecimento na Base de Remuneração Regulatória da distribuidora, 

as DIT incorporadas devem ser valoradas com base no Módulo 9.1 do PRORET. 

 

Art. 7º A distribuidora responsável por incorporar as DIT deve providenciar, 

previamente à incorporação, as adequações dos contratos de conexão decorrentes da transferência 

dos ativos. 

 

Parágrafo Único. Caso a incorporação das DIT pela distribuidora implique em 

alteração de Montante de Uso do Sistema de Transmissão – MUST, esta não se sujeitará às 
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disposições dos parágrafos 12 e 13 do art. 2º, do art. 4º e do art. 19º da Resolução Normativa nº 666, 

de 23 de junho de 2015. 

 

Art. 8º Os contratos de compartilhamento de infraestrutura associados às DIT 

incorporadas que estejam vigentes na data de incorporação devem ser assumidos pelas 

distribuidoras que incorporarem os ativos, mantendo-se as condições neles estabelecidas até o final 

de sua vigência. 

 

Parágrafo Único. Os contratos de compartilhamento de infraestrutura celebrados ou 

aditados após a publicação desta Resolução devem ter vigência limitada à data de transferência da 

DIT para a distribuidora. 

 

Art. 9º Até a data da incorporação das DIT pela distribuidora, a transmissora permanece 

responsável por cumprir todas as obrigações estabelecidas no seu contrato de concessão e nas 

normas da ANEEL, inclusive pela operação e manutenção do ativo. 

 

Parágrafo Único. A transferência das DIT não altera a responsabilidade das 

transmissoras por eventuais dívidas e ônus anteriores à incorporação, que sejam relacionados aos 

ativos. 

 

Art. 10 A transmissora deve assegurar livre acesso às instalações a serem incorporadas, 

bem como à documentação a elas relacionadas para a distribuidora que receberá os ativos. 

 

Parágrafo Único. As distribuidoras podem realizar auditoria nas DIT a serem 

incorporadas, visando verificar, dentre outros, a situação física, técnica, ambiental e mobiliária dos 

ativos. 

 

Art. 11 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

ROMEU DONIZETE RUFINO 
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ANEXO 

 

Edificação 
Classifi-
cação 

Situação operacional 
Distribuidora 
responsável 

Atual 
proprietária 

ALEGRETE SE DIT 
Em operação e 
reforços autorizados 

AES Sul ELETROSUL 

ARAQUARI (HYOSUNG) SE DIT Em operação Celesc ELETROSUL 

C.G.IMBIRUSSU SE DIT Em operação EMS PPTE 

D.SANTA CRUZ SE DIT Em operação EMS ELETROSUL 

GAROPABA SE DIT Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

IMBARIE SE DIT Em operação Ampla FURNAS 

IMBITUBA SE DIT Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

IRIRI SE DIT Em operação Ampla FURNAS 

ITAPETININGA1 SE DIT Reforços Autorizados CPFL Sul CTEEP 

ITAPEVA SE DIT 
Em operação e 
reforços autorizados 

Elektro CTEEP 

ITARARE I SE DIT Em operação Elektro CTEEP 

JOINVILLE GM SE DIT Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV ADRIANOPOLIS /MAGE RJ LD Em operação Ampla FURNAS 

LT 138 kV ARAQUARI (HYOSUNG) 
/JOINVILLE SC 

LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV BIGUACU /TIJUCAS SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV CAMPOS /C.ITAPEMIRIM RJ/ES LD Em operação Escelsa FURNAS 

LT 138 kV CAMPOS /IRIRI RJ LD Em operação Ampla FURNAS 

LT 138 kV CASA BRANCA /RL (LIMOEIRO / 
PORTO FERREIRA) SP 

LD Em operação CPFL Leste CTEEP 

LT 138 kV D.DAS NACOES /IVINHEMA MS LD Reforços Autorizados EMS ELETROSUL 

LT 138 kV GAROPABA /J.LACERDA-A SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

     

LT 138 kV ILHOTA /ARAQUARI (HYOSUNG) 
SC 

LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV IMBARIE /ADRIANOPOLIS RJ LD Em operação Ampla FURNAS 

LT 138 kV IMBITUBA /PAL.PINHEIRA SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV IRIRI /ROCHA LEAO RJ LD Em operação Ampla FURNAS 

LT 138 kV ITAJAI /ITAJAIFAZENDA SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV IVINHEMA/IVINHEMA 2 MS LD Em operação EMS ELETROSUL 

LT 138 kV IVINHEMA 2 / NOVA 
ANDRADINA MS 

LD Em operação EMS ELETROSUL 

LT 138 kV IVINHEMA 2 / PORTO 
PRIMAVERA MS/SP 

LD Em operação EMS ELETROSUL 

LT 138 kV J.S.CATARINA /PICARRAS SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV JACAREPAGUA /ARI FRANCO RJ LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV JACAREPAGUA /COSMOS RJ LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV JACAREPAGUA /MATO ALTO RJ LD Em operação Light-D FURNAS 

CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E9CA3C1D003B7B12. 

48554.002653/2016-00



 
 
 
 

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 

LT 138 kV JACAREPAGUA /PALMARES RJ LD Reforços Autorizados Light-D FURNAS 

LT 138 kV JACAREPAGUA /ZONA INDUSTR. 
RJ 

LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV JOINVILLE GM /JOINVILLE SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV NOVA ANDRADINA /PORTO 
PRIMAVERA MS/SP 

LD Planejado EMS ELETROSUL 

LT 138 kV PAL.PINHEIRA /PALHOCA ESU SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV PALHOCA ESU /GAROPABA SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV PALMARES /MATO ALTO RJ LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV PENAPOLIS /RL (PROMISSAO / 
NOVA AVANHANDAVA) SP 

LD Em operação CPFL Paulista CTEEP 

LT 138 kV ROCHA LEAO /MAGE RJ LD Em operação Ampla FURNAS 

LT 138 kV SANTA CRUZ /JACAREPAGUA RJ LD Reforços Autorizados Light-D FURNAS 

LT 138 kV SANTA CRUZ /PALMARES RJ LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV SANTA CRUZ /ZONA INDUSTR. RJ LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV SCHARLAU /C.INDUSTRIAL RS LD Em operação AES Sul CEEE-GT 

LT 138 kV TIJUCAS /CAMBORIU M.B. SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV TRES COROAS /TAQUARA RS LD Reforços Autorizados RGE CEEE-GT 

LT 69 kV ITARARE I /ITARARE II SP LD Em operação Elektro CTEEP 

LT 69 kV JABOATAO /RECIFE II RJ/PE LD Em operação Celpe CHESF 

LT 69 kV LAJEADO 1 /CERTEL 2 RS LD Em operação AES Sul CEEE-GT 

LT 69 kV MOD.REDUZIDO /RL ( 
ABAIXADORA / MOXOTO ) BA 

LD Em operação Coelba CHESF 

LT 69 kV TRIUNFO /SAO JERONIMO RS LD Reforços Autorizados CEEE-D CEEE-GT 

LT 88 kV ASSIS I /RL (CANOAS II / ASSIS) SP LD Em operação EDEVP CTEEP 

LT 88 kV MONGAGUA /PEDRO TAQUES SP LD Em operação Elektro CTEEP 

LT 88 kV OURINHOS /CHAVANTES SP LD Reforços Autorizados CPFL Santa CTEEP 

LT 88 kV OURINHOS 1 /RL (CHAVANTES / 
SALTO GRANDE) SP 

LD Em operação CPFL Santa CTEEP 

LT 88 kV PALMITAL /RL (CANOAS II / ASSIS) 
SP 

LD Em operação EDEVP CTEEP 

LT 88 kV SALTO GRANDE /OURINHOS SP LD Em operação CPFL Santa CTEEP 

LT 88 kV SANTA LINA /RL (ASSIS / P. 
PRUDENTE) SP 

LD Em operação EDEVP CTEEP 

MOD.REDUZIDO SE DIT Em operação Coelba CHESF 

PAL.PINHEIRA SE DIT Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

PENAPOLIS SE DIT Em operação CPFL Paulista CTEEP 

SE SAO JERONIMO (CEEE-D) SE DIT Reforços Autorizados CEEE-D CEEE-GT 

TIJUCAS SE DIT Em operação Celesc ELETROSUL 
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GÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº        , DE      DE        DE                  
 

 

Estabelecer as condições gerais para a 

incorporação das Demais Instalações de 

Transmissão – DIT no Ativo Imobilizado das 

concessionárias do serviço público de 

distribuição de energia elétrica. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

1. 0 CTEEP 

Estabelecer as condições gerais para que as DIT 
Exclusivas possam ser transferidas às 
concessionárias do serviço público de distribuição de 
energia elétrica, mediante acordo entre as partes.  
Justificativa:  

1. Não se pode falar em “incorporação” de ativos por 
um agente, antes de tratar da exclusão de tais ativos 
da concessão a qual pertencem.  
2. Dados os entraves expostos nas Contribuições da 
CTEEP, da qual esta tabela é anexa, conclui-se que a 
alternativa mais adequada para promover a 
transferência das DIT Exclusivas às Distribuidoras é 
mediante acordo entre as partes envolvidas, com a 
premissa de não acarretar ônus à sociedade.  

Parcialmente aceito A adoção da 
sugestão, acredita-se, 
tornaria a situação 
atual perene, e seria 
equivalente a não 
adotar qualquer 
atitude em relação ao 
tema. De todo modo, 
optou-se por incluir 
disposição na norma 
tratando da 
possibilidade de 
ocorrer a 
transferência no caso 
de haver acordo entre 
as partes. Apesar de 
visare limitar as 
transferências apenas 
aos casos em que 
houver acordo entre 
as partes, será 
mantida as 
transferências 
compulsórias e 
esclarecido que é 
permitida a 
transferência por 
consenso. 

2.  Eletrosul 

Estabelecer as condições gerais para a incorporação 
transferência das Demais Instalações de Transmissão 
– DIT sob concessão das concessionárias do serviço 
público de Transmissão de energia elétrica, para as 

Não aceito O texto original é mais 
claro. 
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no Ativo Imobilizado das concessionárias do serviço 
público de distribuição de energia elétrica 
Justificativa: Adequar a proposta da Agência, pois de 
fato está se propondo transferir ativos das 
concessionárias de transmissão para as 
concessionárias de distribuição. 

 

 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, 

no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o 

disposto na Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com base no art. 4º, inciso XX, Anexo I, do 

Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, e no que consta do Processo nº 48500.004452/2014-60 e 
considerando as contribuições recebidas na 2ª fase da Audiência Pública no 041/2015, realizada no 

período de xx de xxxxxx de 2016 a xx de xxxxxx de 2016, resolve: 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

Sem contribuições 

 

 

Art. 1º Estabelecer, na forma desta Resolução, as condições gerais para a incorporação 

das Demais Instalações de Transmissão – DIT listadas no Anexo ao Ativo Imobilizado pelas 

concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

3. 0 CTEEP 

Art. 1º Estabelecer, na forma desta Resolução, as 
condições gerais que devem pautar a negociação 
para a transferência das DIT Exclusivas, mediante 
acordo entre a transmissora proprietária da instalação 
e a distribuidora que a utilize.  
Justificativa:  
Conforme evidenciado ao longo das Contribuições da 
CTEEP, da qual este documento é anexo, o 
estabelecimento de uma regulamentação que 
incentive um acordo entre as Partes para viabilizar a 
transferência das DIT Exclusivas se revela a 
alternativa mais adequada, no âmbito da ANEEL, 
para alcançar tal finalidade, dados os entraves legais, 
técnicos e financeiros apresentados em especial nos 
itens III, IV e , também tratados nas contribuições 
apresentadas na primeira fase da AP nº 41/2015.  
Vale destacar que, de acordo com o Prof. Marçal Justen 
Filho, “não existe a figura da negociação compulsória no 

Parcialmente aceito Vide contribuição nº 1. 
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direito brasileiro”. Além disso, “não se pode, em 
qualquer caso, impor a um sujeito o dever de alienar um 
bem para outrem por um valor fixado unilateralmente 
pelo Estado”.  

4.  Eletronorte 

Art. 1º Estabelecer, na forma desta Resolução, as 
condições gerais para a incorporação das Demais 
Instalações de Transmissão – DIT ao Ativo 
Imobilizado pelas concessionárias do serviço público 
de distribuição de energia elétrica. 
Justificativa: A transferência das DIT’s é tema que 
apresenta alto grau de complexidade e deve ser 
analisado caso a caso. A iniciativa da ANEEL em 
estabelecer critério para a transferência compulsória 
desses ativos vem a simplificar um processo 
complexo e com raízes que impactam os contratos de 
concessão assinados considerando as receitas 
provenientes desses ativos. O custo para operar cada 
DIT individualmente é diferente do custo coletivo de 
sua operação. Somente com estudo específico que 
levem em conta os aspectos envolvidos em cada 
caso será possível estabelecer quais as DIT’s 
deverão ser transferidas para as distribuidoras. Desta 
forma, essa proposta vem a inverter o caráter de 
compulsoriedade e regular a forma de transferência 

Parcialmente aceito Vide contribuição nº 1. 

5.  Eletrosul 

Art. 1º Estabelecer, na forma desta Resolução, as 
condições gerais para a incorporação transferência 
das Demais Instalações de Transmissão – DIT de 
âmbito próprio da concessionária de distribuição sob 
concessão das concessionárias do serviço público de 
Transmissão de energia elétrica, listadas no Anexo, 
ao Ativo Imobilizado pelas concessionárias do serviço 
público de distribuição de energia elétrica. 
Justificativa: Adequar a proposta da Agência, pois de 
fato está se propondo transferir ativos das 
concessionárias de transmissão para as 
concessionárias de distribuição. 

Não aceito Vide contribuição nº 2. 

 

§1º O Anexo desta Resolução encontra-se disponível no endereço eletrônico 

www.aneel.gov.br. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

6. 0 CTEEP 
§1º Entende-se como DIT Exclusivas, as instalações 
construídas com o intuito de atender a uma única 

Parcialmente aceito A ideia é válida pois 
acabaria com a 
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distribuidora, que é a responsável pela sua 
remuneração.  

necessidade de existir 
um anexo listando as 
instalações que 
seriam transferidas, 
evitando possíveis 
discrepâncias entre o 
conceito trazido no 
texto da norma e o rol 
de instalações no 
anexo. Todavia, a 
definição sugerida 
pelos agentes 
(instalações 
construídas com o 
intuito de atender uma 
única distribuidora, 
que é a responsável 
pela sua 
remuneração) não é 
objetiva e, se disposta 
na norma, geraria 
questionamentos 
futuros uma vez não 
ser possível classificar 
as instalações quanto 
ao seu “intuito de 
atendimento”. 
Portanto, acata-se a 
ideia de excluir o 
Anexo da norma e 
dispor um critério 
geral para 
identificação das DIT 
a serem transferidas, 
mas esse critério deve 
ser diverso do 
proposto nas 
contribuições. 

7.  Eletronorte 

Excluir parágrafo. 
Justificativa: Vide justificativa da Eletronorte para 
alteração do Caput do art. 1º  

Não aceito Vide justificativa para 
contribuição da 
Eletronorte para 
alteração do Caput do 
art. 1º 
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§2º Não são objeto de incorporação as DIT de uso de centrais geradoras ou de 

consumidores livres. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

8. 0 CTEEP 

§2º Não são consideradas como DIT Exclusivas, as 
DIT compartilhadas entre agentes, as DIT de uso de 
centrais geradoras ou de consumidores livres e as 
DIT localizadas em subestações da Rede Básica de 
Fronteira - RBF.  

Não aceito O texto original é mais 
claro quanto à 
exclusão das DIT de 
centrais geradoras e 
de consumidores 
livres. 

 

§3º As DIT não listadas no Anexo podem ser transferidas mediante acordo entre a 

transmissora proprietária da instalação e uma distribuidora que a utilize, situação na qual a 

transferência deve ser submetida para prévia anuência da ANEEL. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

9. 0 Chesf 

§3º As DIT não listadas no Anexo podem ser 
transferidas a qualquer tempo mediante acordo entre 
a transmissora proprietária da instalação e uma 
distribuidora que a utilize, situação na qual a 
transferência deve ser submetida para prévia 
anuência da ANEEL. 
Justificativa: Deve-se deixar claro que mediante 
acordo entre as partes as DIT podem ser transferidas 
a qualquer tempo sem a necessidade de aguardar a 
primeira revisão tarifária subsequente da distribuidora. 

Aceito Melhoria textual que 
aperfeiçoa o original. 

10.  Demei 

§ 3º As DIT não listadas no Anexo podem ser 
transferidas mediante acordo entre a transmissora 
proprietária da instalação e as concessionárias, desde 
que resguardados os critérios estabelecidos no Artigo 
XXº, situação na qual a transferência deve ser 
submetida para prévia anuência da ANEEL. 
Justificativa: Vide contribuição da Demei para 
inclusão do art. XX. 

Não aceito O texto original é mais 
claro 

11.  EDP 

§3º As DIT não listadas no Anexo podem ser 
transferidas mediante acordo entre a transmissora 
proprietária da instalação e uma distribuidora que a 
utilize, situação na qual a transferência deve ser 
submetida para prévia anuência da ANEEL, ou por 
determinação da ANEEL, desde que fundamentada 
por evidente vantagem ao consumidor final. 
Justificativa: A ausência de acordo entre as partes, 
mesmo que proporcionada por meio de um processo 

Não aceito Sempre que a ANEEL 
determinar, as 
instalações devem ser 
transferidas, 
independentemente 
de isso estar disposto 
na norma. 
Evidentemente, esse 
tipo de decisão é 
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de mediação administrativa, não deve furtar o ente 
regulador do exercício de seu poder discricionário, no 
sentido de promover o melhor benefício ao 
consumidor final, fazendo prevalecer o interesse 
público. Tais situações devem ser analisadas e 
fundamentadas pela Superintendência de 
Concessões, Permissões e Autorizações de 
Transmissão e Distribuição (SCT) e deliberadas pela 
Diretoria da ANEEL. 

tomada sempre 
visando vantagem à 
sociedade. 

12.  Eletronorte 

§3º As DIT poderão ser transferidas mediante acordo 
entre a transmissora proprietária da instalação e uma 
distribuidora que a utilize, situação na qual a 
transferência deve ser submetida à prévia anuência 
da ANEEL 
Justificativa: Vide justificativa da Eletronorte para 
alteração do Caput do art. 1º. 

Não aceito Situação já prevista 
atualmente, não 
sendo necessário 
dispor novamente na 
norma. 

13.  Furnas 

§3º As DIT listadas no Anexo e as demais (não 
listadas no Anexo) podem ser transferidas mediante 
acordo entre a transmissora proprietária da instalação 
e uma distribuidora que a utilize, situação na qual a 
transferência deve ser submetida para prévia 
anuência da ANEEL. 
Justificativa: A transferência das DIT objeto dessa 
Resolu- ção deve ocorrer mediante acordo entre as 
partes – transmissora e distribuidora. Há certos tipos 
de passivos associados as DIT’s objetos das 
transferências que são de difícil normalização por 
parte da transmissora como ex. questão da invasão 
de faixas de LT. De acordo com a atual proposta 
desta Agência, no caso da transferência destes ativos 
para as distribuidoras, salvo melhor entendimento, 
mesmo o ativo sendo transferido o passivo 
continuaria com a transmissora, o que dificultaria para 
transmissora solucionar o problema, pois não seria 
mais sua nem a propriedade, nem a gestão do ativo. 
Desta forma, a melhor maneira seria possibilitar a 
negociação entre a distribuidora e a transmissora e 
não torná-la compulsória. Além deste fato, foram 
identificados outras DIT’s de uso exclusivo 
pertencentes à FURNAS que não foram relacionadas 
no anexo, desta forma gostaríamos ter a prerrogativa 
de sugerir sua inclusão no processo de transferência. 

Não aceito Vide contribuição 
anterior. 

 

Proposta de inclusão de itens no art. 1º: 
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Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

14.  AES 

§4º Até o prazo definido no artigo 2º, caso a DIT 
listada no Anexo venha a se tornar compartilhada 
entre distribuidoras, ou distribuidora e permissionária, 
esta não mais será objeto de incorporação pela 
distribuidora responsável. 

Justificativa: A proposta da AES Brasil é de deixar 
clara, na futura regulamentação, o tratamento a ser 
conferido às DIT listadas no anexo da minuta de 
Resolução que, até o prazo de incorporação proposto 
pela ANEEL no artigo 2º, venham a se tornar 
compartilhada entre distribuidoras ou distribuidoras e 
permissionárias. Nestas ocasiões, considerando a 
mudança da característica destes ativos, remonta-se 
as dificuldades levantadas pela ANEEL acerca da 
viabilidade da transferência de determinadas DIT, o 
que aduz por consignar que os referidos ativos não 
devem ser transferidos às distribuidoras. Ou seja, 
entende-se que a proposta da AES Brasil concatena-
se com o objetivo da presente AP ao prever que tão 
somente as DIT exclusivas sejam objeto de 
incorporação pelas distribuidoras. 

Não aceito As DIT que se 
enquadrarem na 
norma devem ser 
transferidas, sendo 
desnecessário dispor 
o contrário. 

15.  AES 

§5º A incorporação das DIT listadas no Anexo e 
identificadas como Linha de Distribuição – LD não 
deve considerar os módulos de manobras, os quais 
deverão permanecer sob a responsabilidade da 
transmissora. 

Justificativa: A proposta da AES Brasil visa clarificar a 
abrangência dos ativos a serem incorporados pela 
distribuidora, com o objetivo de não compartilhar 
instalações entre D e T. Em outras palavras, o que se 
busca evitar é que a distribuidora incorpore os bays 
de manobras localizados nas subestações 
pertencentes à transmissora e associados aos ativos 
a serem incorporados, bem como a celebração de 
acordos operativos e eventuais compartilhamentos de 
instalações, o que implicaria em significativos 
desafios para a aplicação do regulamento. 

Parcialmente aceito Será inclusa 
disposição 
excetuando a 
incorporação de bays 
em SE RBF. Todavia, 
a regulamentação 
atual já prevê que 
distribuidoras tenham 
bays em subestações 
de transmissora, sem 
o relato dos 
problemas elencados 
na contribuição. 

16.  AES 
§6º As partes deverão celebrar termo específico para 
a incorporação das DIT. 

Não aceito A revisão tarifária da 
distribuidora é o ato 
administrativo que 
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Justificativa: A proposta da AES Brasil visa conferir 
maior segurança jurídica ao processo de incorporação 
dos ativos pelas distribuidoras. 

firma a transferência, 
sendo desnecessário 
haver outro. 

17.  Cemig 

Art. 1º (...) §1º Para os fins e efeitos desta Resolução, 
considera-se: I – DIT exclusiva: toda instalação de 
transmissão que exerce função de distribuição, 
construída com o objetivo de atender a uma única 
distribuidora, que é responsável pela sua 
remuneração; 

Justificativa: A proposta da CEMIG de incluir a 
definição de DIT exclusiva é para contemplar no ato 
normativo o conceito tratado ao longo de toda essa 
Audiência Pública, visando dar clareza e 
transparência ao foco da Resolução. 

Parcialmente aceito Vide contribuição nº 6. 

18.  
Neoenergi

a 

§4º (incluir)Também poderão ser transferidas para a 
distribuidora as DIT’s que, quando passarem por 
atualização de seu arranjo físico ou técnico, permitam 
o respectivo enquadramento na condição de uso 
exclusivo da distribuidora detentora da área de 
concessão em que se localiza a DIT 

Justificativa: A proposta objetiva permitir a 
transferência para a distribuidora de ativos que 
passem a ter a condição de uso exclusivo da 
distribuidora. Como exemplo as DIT’s que atualmente 
recebem despacho da geração e que tem seu 
funcionamento para regulação de tensão e são 
influenciadas pelo fluxo de potência na rede básica. 
Tais DIT’s, na medida em que tenham, 
principalmente, as cargas de geração transferidas 
para conexão direta à Rede Básica, poderão ser alvo 
de transferência para as distribuidoras, tendo em vista 
que permitirão uma contratação fiel do MUST da 
distribuidora. 

Parcialmente aceito Em decorrência das 
contribuições nº 6 e 
17, se estabeleceu 
um critério para 
enquadramento das 
DIT objeto das 
transferências 
compulsórias. Com 
isso, as distribuidoras 
passarão a ter 
obrigação de 
incorporar as 
instalações que se 
enquadrarem no 
critério em algum 
momento futuro, 
conforme sugere e 
presente contribuição. 

19.  Neoenergi
a 

§5º (incluir) As DIT’s não listadas no Anexo a esta 
resolução poderão ser monitoradas em tempo real 
pela Distribuidora, a partir de integração entre os 
respectivos Centros de Operação da Transmissora 
com a Distribuidora ou entre as subestações da 
Transmissora onde estão as DIT’s de interesse da 
Distribuidora e o Centro de Operação da 
Distribuidora. 

Não se aplica Apesar de a ideia ser 
válida, a presente 
norma não trata de 
questões operacionais 
das DIT nem do 
relacionamento entre 
distribuidora e ONS. 
Sugerimos que o 
tema seja analisado 
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Justificativa: Como as Transmissoras operam as 
DIT’s de interesse das Distribuidoras, é fundamental 
que estas últimas tenham acesso a dados digitais e 
analógicos dos terminais de Linhas de 
Subtransmissão e de Média Tensão, em tempo real, 
para melhor operar os sistemas elétricos sob suas 
responsabilidades. Esta medida traz benefícios 
operacionais às Distribuidoras. Adicionalmente, a 
partir de investimentos que as Distribuidoras 
passariam a ter autorização para realizarem nas DIT’s 
de interesse, pode-se agregar consideráveis ganhos 
nos indicadores de qualidade, a partir das melhorias 
agregadas nestes investimentos (por exemplo, 
digitalização destes terminais, informação da 
distância de falta nas Linhas, dentre outras 
benefícios). Mais detalhes no anexo 2 a essa 
contribuição. 

na Audiência Pública 
nº 41/2016. 

 

 

Art. 2º As DIT listadas no Anexo serão incorporadas pelas distribuidoras nele 

especificadas, na sua primeira revisão tarifária ordinária subsequente à publicação desta Resolução. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

20. 0 Abradee 

Art. 2º As DIT listadas no Anexo serão incorporadas 
pelas distribuidoras nele especificadas, conforme 
cronograma apresentado pela distribuidora e 
homologado pela ANEELna sua primeira revisão 
tarifária ordinária subsequente à publicação desta 
Resolução. 

Justificativa: É necessário prever na regulamentação 
a apresentação de um cronograma de incorporação, 
de acordo com a quantidade de ativos versus sua 
capacidade de absorção no tempo. Este cronograma 
deverá ser apresentado para validação por parte da 
ANEEL. Além disso é necessário se conferir a 
cobertura adequada aos custos operacionais com a 
transferência, até que eles sejam incorporados no 
histórico da distribuidora. Neste período de transição 
(da incorporação até a próxima revisão), a operação 
gradativa dos ativos deve vir acompanhada da 
retenção também gradativa da RAP da transmissora, 
homologada para esse mesmo fim. Entendemos que 

Não aceito Não se entende viável 
que a ANEEL 
homologue 
cronogramas de 
transferências. Ainda 
que possam ter, em 
alguns casos, 
interesses opostos, a 
transmissora e a 
distribuidora 
envolvidas no 
processo de 
transferência são os 
entes que melhor 
conhecem os ativos, 
ações a serem 
adotadas e 
capacidade 
operacional. Sobre a 
incorporação dos 
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não se trata de reconhecimento de custo da Parcela B 
da distribuidora fora da revisão tarifária, mas um 
ajuste transitório de coberturas e custos, tendo em 
vista a mudança de agente responsável por 
determinadas instalações. Além disso, não será feito 
nenhum cálculo adicional, devendo ser utilizados os 
valores de RAP vigentes. Destaca-se que esse 
procedimento não resultará em aumento das tarifas 
aos consumidores, apenas sua correta manutenção 
até o momento das revisões tarifárias. Um processo 
de transferência sem a alocação da cobertura 
adequada para operação e manutenção nos remete a 
discussão travada na primeira fase da presente AP. 
Ao se transferir o custo para a distribuidora, não faz 
sentido se manter o recebimento da RAP pela 
transmissora. Por outro lado, retirar a RAP da 
transmissora sem se conceder nenhum recurso 
adicional à distribuidora resultaria numa redução de 
custo percebida pelo consumidor final, a partir do 
“sumi- ço” artificial da cobertura. Essa medida não 
seria sustentável, uma vez que o custo associado ao 
ativo continua existindo, tendo apenas mudado de 
dono. As reduções de preço sustentáveis devem 
acontecer somente a partir das eficiências 
conquistadas ao longo do tempo. Quanto ao período 
iniciado a partir da revisão tarifária concatenada com 
o processo de transferência, embora a referida Nota 
Técnica dê a entender que tal concatenação 
resolveria o descasamento – receita/despesa – para 
esse segundo período, não é feita nenhuma 
consideração sobre se a metodologia atual de cálculo 
de custos operacionais será capaz de capturar essa 
nova realidade. Isso porque nela são consideradas 
informações históricas de custos reais incorridos à 
distribuidora, para se obter a margem de OPEX e a 
cobertura tarifária para o item. Como o custo de O&M 
das DIT não está no histórico da distribuidora, vez 
que sempre foi realizado pela transmissora, o cálculo 
considerando a metodologia atual resultará 
contaminado pela memória dos custos reais da 
distribuidora previamente à incorporação, ou seja, 
sem adição desses novos ativos. Desta forma será 
necessário um ajuste na metodologia para capturar os 
novos custos que estão sendo incorporados pela 

custos de O&M 
relativo à DIT no 
momento da revisão,  
ver contribuição nº 47. 
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distribuidora 

21.  AES 

Art. 2º As DIT listadas no Anexo serão incorporadas 
pelas distribuidoras nele especificadas, em até 360 
dias antes da na sua primeira revisão tarifária 
ordinária subsequente à publicação desta Resolução. 

Justificativa: Conforme o Submódulo 2.3 do PRORET, 
a data-base do laudo de avaliação deve ser o último 
dia do sexto mês anterior ao mês de revisão tarifária. 
Logo, entende-se que a incorporação das DIT deve 
ser balizada por um prazo anterior à elaboração do 
referido laudo, ou seja, a integração de tais ativos à 
BRR da distribuidora deve ser realizada com maior 
antecedência a “data de corte” para avaliação dos 
ativos e sua integração à referida base. 

Não aceito A contribuição não 
apresentou 
informações que 
justifiquem a alteração 
desejada. 

22.  CTEEP 

Art. 3º As DIT Exclusivas objeto de transferência 
serão incorporadas pelas respectiva distribuidoras, na 
sua primeira revisão tarifária ordinária subsequente à 
homologação do acordo de que trata o Art. 1º, 
observado o procedimento previsto no Art. 4º 

Parcialmente aceito Vide contribuição nº 6. 

23.  CTEEP 

Contribuição caso a ANEEL determine a transferência 
compulsória das DIT: 
Art. 2º As DIT listadas Anexo serão incorporadas 
pelas distribuidoras nele especificadas, na sua 
primeira revisão tarifária ordinária subsequente à 
publicação desta Resolução, observado o 
procedimento previsto no Art. 3º.  
Justificativa:  
Alteração necessária tendo em vista a alteração 
indicada no Art. 3º abaixo.  

Não aceito É desnecessário 
dispor que um artigo 
específico da norma 
deve ser observado, 
quando todos os 
artigos devem sê-lo. 

24.  Eletronorte 

Excluir artigo. 
Justificativa: Considerando a proposta de não 
transferência das DIT’s, de forma compulsória, a 
exclusão é necessária para a manutenção da 
coerência da proposta. 

Não aceito Será mantida a 
transferência 
compulsória 

25.  Eletrosul 

Art. 2º As DIT listadas no Anexo serão poderão ser 
incorporadas pelas distribuidoras nele especificadas, 
na sua primeira revisão tarifária ordinária 
subsequente ao pedido de novo acesso da 
Distribuidora. à publicação desta Resolução. 
Justificativa: A transferência compulsória, em curto ou 
médio prazos, de todas as DIT elencadas no Anexo 
significaria um grande impacto nas atividades da 

Não aceito A transferência na 
forma proposta 
ocorreria de forma 
não controlada, pois 
dependeria de um 
critério não 
relacionado à 
necessidade de 
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Eletrosul e não beneficiaria, na generalidade dos 
casos, a modicidade tarifária e a qualidade do 
atendimento aos consumidores. Os problemas de 
expansão, pelas distribuidoras, para a plena 
prestação do serviço adequado aos usuários finais, 
garantindo as ampliações e reforços no ritmo 
demandado pelos usuários do sistema de distribuição, 
poderia ser resolvido na maior parte dos casos 
(seccionamento de DIT) com alteração no art. 4º-A da 
REN nº 68/2004 (ver proposta adiante). 

transferir. Além disso, 
ocorreria de forma 
bastante lenta, 
delongando 
excessivamente o 
processo, 
praticamente 
inviabilizando-o. 

26.  Furnas 

Art. 2º As DIT listadas no Anexo, acordadas entre as 
partes e regulamentado pela ANEEL, serão 
incorporadas pelas distribuidoras nele especificadas, 
na sua primeira revisão tarifária ordinária 
subsequente à publicação desta Resolução. 
Justificativa: A transferência das DIT objeto dessa 
Resolução deve ocorrer mediante acordo entre as 
partes – transmissora e distribuidora. Há certos tipos 
de passivos associados às DIT’s objetos das 
transferências que são de difícil normalização por 
parte da transmissora como ex. questão da invasão 
de faixas de LT. De acordo com a atual proposta 
desta Agência, no caso da transferência destes ativos 
para as distribuidoras, salvo melhor entendimento, 
mesmo o ativo sendo transferido o passivo 
continuaria com a transmissora, o que dificultaria para 
transmissora solucionar o problema, pois não seria 
mais sua nem a propriedade, nem a gestão do ativo. 
Desta forma, a melhor maneira seria possibilitar a 
negociação entre a distribuidora e a transmissora e 
não torná-la compulsória. 

Parcialmente aceito Vide contribuição nº 1. 

27.  
Neoenergi

a 

Art. 2º As DIT listadas no Anexo, bem como as que se 
enquadrarem nos termos do que dispõe o §3º do art. 
1º, serão incorporadas pelas distribuidoras nele 
especificadas, na sua primeira revisão tarifária 
ordinária subsequente à publicação desta Resolução. 
Justificativa: Adequação do art. 2º ao que dispõe o 
§3º do art. 1º, tanto no que já se encontra disposto na 
minuta de resolução normativa quanto à contribuição 
da NEOENERGIA ao referido parágrafo 

Não aceito As transferências de 
que tratam esse 
dispositivo são 
livremente 
negociadas, de modo 
que não se deve 
estabelecer limites a 
elas. Essas 
transferências serão 
analisadas a cada 
caso. Se for o caso, a 
distribuidora pode 
solicitar a 
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transferência apenas 
na data de revisão 

 

 

§1º Caso a próxima revisão tarifária ordinária da distribuidora ocorra menos de 180 

(cento e oitenta) dias após a publicação desta Resolução, a incorporação de que trata o caput será 

realizada na revisão tarifária seguinte. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

28. 0 AES 

§1º Caso a data de publicação desta Resolução 
próxima revisão tarifária ordinária da distribuidora não 
permita o cumprimento do prazo descrito no caput 
ocorra menos de 180 (cento e oitenta) dias após a 
publicação desta Resolução, a incorporação de que 
trata o caput das instalações será realizada na 
revisão tarifária seguinte. 

Justificativa: Trata-se de ajuste do dispositivo em 
virtude da contribuição acima. 

Não aceito O cumprimento do 
prazo é obrigatório. 

29.  Chesf 

§1º Caso a próxima revisão tarifária ordinária da 
distribuidora ocorra menos de 120 (cento e vinte) dias 
após a publicação desta Resolução, a incorporação 
de que trata o caput será realizada na revisão tarifária 
seguinte. 

Justificativa: Considerando a quantidade reduzida de 
instalações a serem transferidas e que a incorporação 
deve-se iniciar após a publicação da Resolução, 
sugerimos que o prazo seja reduzido para 120 (cento 
e vinte) dias. Destaca-se que caso contrário, a 
incorporação pela distribuidora só irá ocorrer em um 
prazo demasiadamente longo de 4 a 5 anos. 

Não aceito Apesar da quantidade 
reduzida de 
instalações, o prazo 
de 120 dias é 
demasiadamente 
curto. O problema da 
excessiva demora 
para ocorrer a 
incorporação (4-5 
anos) mantém-se com 
a redução do prazo 
proposto. 

30.  Chesp 

Art. 2º As DIT listadas Anexo devem ser incorporadas 
pelas distribuidoras nele especificadas, observando 
as seguintes condições gerais: I – as DIT identificadas 
como Linha de Distribuição – LD devem ser 
incorporadas pelas concessionárias de distribuição 
especificadas no Anexo; II – as DIT identificadas 
como subestação SE DIT devem ser incorporadas 
pela distribuidora detentora da área de Concessão 
onde se localiza a subestação, com exceção das 
entradas de linha referentes ao acesso de 
distribuidora; III – nas subestações identificadas como 

Não aceito Proposta de 
transferência de todas 
as DIT foi afastada 
em função do 
disposto na Nota 
Técnica nº 
0048/2016-
SRD/SRT/SCT/SRM/
SGT/SFF/ANEEL. 
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SE RBF, os transformadores de potência com maior 
nível de tensão inferior a 230 kV, barramentos e 
equipamentos de subestação em tensão inferior a 230 
kV devem ser incorporados pela distribuidora 
detentora da área de Concessão onde se localiza a 
subestação, com exceção: a) dos barramentos 
ligados ao secundário e terciário do transformador de 
potência com maior nível de tensão igual ou superior 
a 230 kV; b) das entradas de linha conectadas nos 
barramentos citados na alínea “a”; e c) das entradas 
de linha referentes ao acesso de distribuidora 
conectadas em outros barramentos em tensão inferior 
a 230 kV. §1º Caso as DIT identificadas como SE DIT 
ou SE RBF estejam localizadas em área de 
permissionária de distribuição, as DIT de que tratam 
os incisos II e III devem ser incorporadas pelas 
concessionárias de distribuição especificadas no 
Anexo. §2º As entradas de linha referentes ao acesso 
de distribuidora de que tratam o inciso II e a alínea “c” 
do inciso III devem ser incorporadas pelas respectivas 
distribuidoras acessantes. IV – nas subestações 
identificadas como SE RBF nas quais os 
equipamentos em tensão inferior a 230 kV já tenham 
sido objeto de incorporação por parte da distribuidora 
detentora da área de concessão onde se localiza a 
subestação e se nesta SE tiver um acesso de outra 
distribuidora os ativos deverão ter os seguintes 
proprietários: a) os barramentos ligados ao 
secundário e terciário do transformador de potência 
com maior nível de tensão igual ou superior a 230 kV; 
serão da SE RBF b) As entradas de linhas referentes 
ao acesso da distribuidora deve ser da distribuidora 
acessante c) Demais entradas de linhas deverão ser 
de propriedade da distribuidora detentora da área de 
concessão, onde se localiza a SE RBF. 

Justificativa: A Resolução Normativa n.º 506/2012 
consagra o princípio de que quando do acesso de 
uma distribuidora ao sistema de outrem, a acessante 
é responsável pelas instalações até o ponto de 
conexão, inclusive este. Lastreada neste princípio da 
CHESP quer regularizar o seu acesso, pois a CHESP 
é acessante da CELG-D e o acesso se dá por meio 
de uma SE RBF (SE Itapaci). Os barramentos e a 
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entradas de linha com tensão menor que 230 kV são 
de propriedade da CELG-D. A CHESP enquanto 
acessante, não é proprietária desta entrada de linha. 
Esta configuração é totalmente contrária aos 
princípios definidos nos regulamentos atuais. 

31.  CTEEP 

§1º Caso a próxima revisão tarifária ordinária 
da distribuidora ocorra menos de 90 (noventa) 
dias após homologação do respectivo acordo, 
a incorporação de que trata o caput será 
realizada na revisão tarifária seguinte.  

Não aceito Vide contribuição da 
Chesf para esse 
dispositivo. 

32.  Eletronorte 

Excluir parágrafo. 
Justificativa: Considerando a proposta de não 
transferência das DIT’s, de forma compulsória, a 
exclusão é necessária para a manutenção da 
coerência da proposta. 

Não aceito Vide contribuição nº 1. 

 

 

§2º Mediante acordo entre as partes, a distribuidora pode assumir a operação das 

instalações que serão transferidas previamente à incorporação, sem fazer jus a qualquer antecipação 

de receitas e de custos operacionais nos processos tarifários. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

33. 0 Abradee / 
Celesc 

§2º Mediante cronograma de incorporação a ser 
validado pela ANEEL, a distribuidora passa a fazer jus 
à parcela da RAP da transmissora correspondente 
aos custos de operação e manutenção dos ativos 
transferidos, a partir da realização da transferência e 
até a próxima revisão tarifária. 

Justificativa Abradee: a mesma para a contribuição da 
Abradee para o Caput do art. 2º. 

Justificativa Celesc: Justificativa: É necessário prever 
na regulamentação a apresentação de um 
cronograma de incorporação, de acordo com a 
quantidade de ativos versus sua capacidade de 
absorção no tempo. Este cronograma deverá ser 
apresentado após acordo entre as partes para 
validação por parte da ANEEL. Além disso, é 
necessário se conferir a cobertura adequada aos 
custos operacionais com a transferência, até que eles 
sejam incorporados no histórico da distribuidora. 
Neste período de transição (da incorporação até a 
próxima revisão), a operação gradativa dos ativos 

Não aceito Por ser uma opção da 
distribuidora, esta 
deve considerar a 
operação previamente 
à cobertura tarifária 
quando optar por 
adiantar a operação 
da DIT. Os custos de 
O&M associados são 
caracterizados como 
custos gerenciáveis 
pela distribuidora, e, 
portanto, vinculados 
às receitas 
associadas a sua 
Parcela B (itens 
gerenciáveis. 
Por força do contrato 
de concessão e do 
arcabouço normativo, 
tais custos são 
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deve vir acompanhada da retenção também gradativa 
da RAP da transmissora, homologada para esse 
mesmo fim. Entendemos que não se trata de 
reconhecimento de custo da Parcela B da 
distribuidora fora da revisão tarifária, mas um ajuste 
transitório de coberturas e custos, tendo em vista a 
mudança de agente responsável por determinadas 
instalações. Além disso, não será feito nenhum 
cálculo adicional, devendo ser utilizados os valores de 
RAP vigentes. Um processo de transferência sem a 
alocação da cobertura adequada para operação e 
manutenção nos remete a discussão travada na 
primeira fase da presente AP. Ao se transferir o custo 
para a distribuidora, não faz sentido se manter o 
recebimento da RAP pela transmissora. Por outro 
lado, retirar a RAP da transmissora sem se conceder 
nenhum recurso adicional à distribuidora resultaria 
numa redução de custo percebida pelo consumidor 
final, a partir do “sumiço” artificial da cobertura. Essa 
medida não seria sustentável, uma vez que o custo 
associado ao ativo continua existindo, tendo apenas 
mudado de dono. As reduções de preço sustentáveis 
devem acontecer somente a partir das eficiências 
conquistadas ao longo do tempo. 

somente avaliados 
nas revisões tarifárias 
periódicas, ou 
extraordinárias. Nos 
reajustes tarifários 
anuais ocorre a sua 
atualização pelo 
resultado da diferença 
entre o índice de 
variação de preços e 
o Fator X (IVI – X). 

34.  AES 

§2º Mediante acordo entre as partes, Caso a 
distribuidora opte por pode assumir a operação das 
incorporar as instalações que serão transferidas 
previamente ao prazo definido no caput, esta deverá 
encaminhar o cronograma à ANEEL e transmissora, à 
incorporação, sem fazer jus a qualquer antecipação 
de receitas e de custos operacionais nos processos 
tarifários. 

Justificativa: Considerando o objetivo da presente AP 
de transferir ativos das transmissoras às 
distribuidoras, pela razoabilidade conceitual, a 
proposta da AES Brasil é de que as concessionárias 
de distribuição disponham de prerrogativa para 
incorporar as DIT antes do prazo limite definido no 
caput do artigo 2º. Levando-se em consideração a 
complexidade envolvida na incorporação de tais 
ativos, e a importância dos mesmos para a adequada 
prestação do serviço de distribuição, é imprescindível 
que o futuro regulamento preveja tal flexibilidade. 

Não aceito Os problemas 
apontados na 
justificativa já são 
enfrentados pelo texto 
inicial, que é preferível 
em relação ao 
proposto por não 
concentrar a decisão 
apenas na mão da 
distribuidora ao 
priorizar o acordo 
entre as partes. 
Entretanto, deve-se 
verificar se a norma 
deve dispor sobre a 
possibilidade de a 
distribuidora solicitar 
que a ANEEL 
determine a 
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Ademais, ressalta-se que tal proposta (i) auxiliará as 
distribuidoras que possuem quantidade significativa 
de DIT a serem incorporadas, proporcionando a 
transferência gradativa dos ativos e a adoção de 
ações para mitigar eventuais riscos para o 
fornecimento de energia ou, ainda, de não 
cumprimento do normativo ANEEL; (ii) possibilitará a 
incorporação antecipada de ativos considerados 
como prioritários pelas distribuidoras, visando a 
possibilidade de diligenciamento de esforços para o 
aumento de sua confiabilidade na prestação do 
serviço de distribuição; e (iii) mitigará, conforme 
mencionado na NT, eventuais riscos de 
abandono/sucateamento do ativo pela transmissora. 
Por fim, sugere-se que a referida antecipação da 
transferência das instalações à distribuidora seja 
conhecida por meio de cronograma a ser 
encaminhada por esta à ANEEL. 

transferência de um 
ativo específico, além 
dos já dispostos na 
norma. 

35.  Chesf 

§2º Mediante acordo entre as partes, a distribuidora 
poderá assumir a operação das instalações que serão 
transferidas previamente à incorporação, sem fazer 
jus a qualquer antecipação de receitas e de custos 
operacionais nos processos tarifários. 

Justificativa: Mediante acordo entre as partes, a 
distribuidora poderá assumir não só a operação das 
instalações, mas sim as instalações como um todo 
previamente à incorporação. 

Não aceito O texto original é mais 
claro. 

36.  CPFL 

§2º Mediante acordo entre as partes, a distribuidora 
pode assumir a operação das instalações que serão 
transferidas previamente à incorporação, fazendo 
sem fazer jus a qualquer antecipação de receitas e de 
custos operacionais nos processos tarifários. 

Justificativa: O início das operações das instalações a 
serem transferidas, por parte das distribuidoras, 
acarretará deveres aos agentes de distribuição. Nada 
mais justo do que assegurar também direitos com as 
receitas associadas aos ativos. A inexistência destes 
direitos desestimulará este acordo, podendo vir a 
prejudicar os consumidores atendidos pelas DIT. 

Não aceito Vide contribuição nº 
33 da Abradee/Celesc 
para esse dispositivo 
normativo. 

37.  Eletronorte 
Excluir parágrafo. 
Justificativa: Considerando a proposta de não 
transferência das DIT’s, de forma compulsória, a 

Não aceito Vide contribuição nº 1. 
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exclusão é necessária para a manutenção da 
coerência da proposta. 

38.  Light 

§2º Mediante acordo entre as partes, a distribuidora 
pode assumir a operação das instalações que serão 
transferidas previamente à incorporação, devendo 
receber a RAP referente à operação e manutenção 
dos ativos a partir da formalização de sua 
responsabilidade. até o processo tarifário sem fazer 
jus a qualquer antecipação de receitas e de custos 
operacionais nos processos tarifários.  
Justificativa:  
A LIGHT entende que as transferências devem ser de 
interesse dos agentes e deve ser acordado entre as 
partes. Além disso, a concessionária também deve 
receber a RAP referente a operação e manutenção do 
ativo para dar continuidade ao serviço.  

Não aceito Vide contribuição nº 
33 da Abradee/Celesc 
para esse dispositivo 
normativo. 

 

 

§3º As DIT com reforços autorizados serão incorporadas na primeira revisão tarifária da 

distribuidora após o comissionamento do ativo. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

39. 0 CTEEP Excluir parágrafo. Não aceito O item não será 
excluído. 

40.  Eletronorte 

§3º As DIT com reforços autorizados serão 
incorporadas na primeira revisão tarifária da 
distribuidora após o comissionamento do ativo e a 
respectiva indenização a Transmissora quitada em 
prazo não superior a 30 dias. 

Justificativa: A distribuidora deverá previamente à 
transferência apresentar o laudo de avaliação dos 
ativos e pagamento da respectiva indenização à 
transmissora no prazo de 30 dias, uma vez que após 
a transferência haverá cessação de direito e 
obrigações entre as partes. Para haver padronização 
na regulamentação, deve constar expressamente o 
prazo para o pagamento da indenização. 

Não aceito O art. 6º já prevê que 
a indenização deve 
ser paga em até 30 
dias após a 
incorporação, sendo 
desnecessário replicá-
lo aqui. 

41.  Eletrosul 

§3º As DIT com reforços autorizados e que venham a 
ser consensualmente transferidas às Distribuidoras, 
serão incorporadas na primeira revisão tarifária da 
distribuidora após o comissionamento do ativo. 

Justificativa: Vide contribuição da Eletrosul para o 

Não aceito Vide contribuição nº 1. 
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Caput do art. 3º. 

42.  Furnas 

§3º As DIT com reforços autorizados serão 
incorporadas na primeira revisão tarifária da 
distribuidora após o comissionamento do ativo, 
respeitados os prazos para a referida transferência. 

Justificativa: Deve haver tempo hábil entre a 
conclusão do reforço e a passagem para a 
distribuidora para cumprir as ações necessárias 
estabelecidas pelo regulador e pela legislação 
vigente. 

Não aceito O prazo para a 
transferência deve 
estar disposto em 
norma. Na forma 
proposta, as partes 
ficariam livres para 
estabelecer o prazo 
da transferência, 
tirando o seu caráter 
compulsório. 

 

§4º A partir da incorporação, as distribuidoras passam a se responsabilizar pela 

operação e manutenção das instalações e as transmissoras deixam de fazer jus às parcelas de 

Receita Anual Permitida – RAP associadas às DIT transferidas. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

43. 0 Chesf 

§4º A partir da incorporação ou da transferência 
prevista no §2°, as distribuidoras passam a se 
responsabilizar pela operação e manutenção das 
instalações e as transmissoras deixam de fazer jus às 
parcelas de Receita Anual Permitida – RAP 
associadas às DIT transferidas. 

Justificativa: Deve-se deixar claro que a partir da 
transferência prevista no §2° as distribuidoras 
também passam a se responsabilizar pelo O&M das 
instalações. 

Não aceito O termo original já 
abrange as 
transferências 
acordadas entre as 
partes. 

44.  CTEEP / 
Eletrosul 

§4º A partir da incorporação, as distribuidoras passam 
a se responsabilizar pela operação e manutenção das 
instalações e as transmissoras deixam de fazer jus às 
parcelas de Receita Anual Permitida – RAP 
associadas às DIT transferidas. 
Justificativa: Ademais, a RAP que está em discussão 
com a transferência das DIT´s para as distribuidoras 
foi calculada pela ANEEL quando da prorrogação das 
concessões para as Transmissoras e está 
apresentada na Nota Técnica nº 383/2012. A 
metodologia utilizada, foi baseada em processo de 
Benchmarking que estabeleceu para cada 
transmissora um valor de Receita Total, acrescida de 
margem de 10% e recursos para cobertura de 

Não aceita A situação relatada 
pelos agentes ocorre 
também no caso de 
desativação ou 
substituição de um 
ativo. 
O Submódulo 9.1 do 
PRORET se aplica 
até junho de 2018. 
Para o próximo ciclo 
de revisões das 
transmissoras será 
necessária a 
discussão da 
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encargos e tributos, de forma a cobrir seus custos 
eficientes de AO&M e deixar ao investidor um lucro 
liquido de 10% sobre a RAP anual. A Receita Total 
definido pelo Poder Concedente para cada 
transmissora foi construída metodologicamente com 
base nos seguintes parâmetros principais: Custos 
Operacionais incorridos (PMSO), quantitativos físicos 
da rede, eficiência e qualidade comparada entre 
transmissoras. Posteriormente, com objetivos 
puramente operacionais, a Receita Total calculada 
por transmissora foi rateada proporcionalmente ao 
VNR de cada função de transmissão, surgindo assim 
a RAP organizada de acordo com a estrutura modular 
da ANEEL. O processo de cálculo utilizado não 
pretendeu garantir a real ou igual proporcionalidade 
entre a RAP de cada função de transmissão e seu 
correspondente custo de AO&M, na distribuição da 
Receita Total a proporção ficou atrelada apenas ao 
valor novo de reposição do ativo – VNR estabelecido 
pela ANEEL. Ao se analisar aspectos intrínsecos dos 
parâmetros que compuseram a metodologia, 
podemos destacar que os custos operacionais 
(PMSO), utilizados para o cálculo da eficiência 
contemplam em sua composição cerca de 70% de 
seu valor correspondente a custos de pessoal (P). É 
inconteste que transferência dos ativos não permitirá 
que a transmissora consiga evitar a totalidade dos 
custos de pessoal correspondente as funções de 
transmissão transferidas. Podemos ainda ressaltar 
que a apuração da eficiência das empresas, que deu 
origem ao Valor Total da receita da Transmissora, 
não foi obrigatoriamente justificado pelas variáveis 
físicas correspondentes aos ativos que estão sendo 
transferidos. É análogo o raciocínio de que as 
medidas de qualidade incorporadas à receita não 
guardam proporcionalidade com a receita rateada por 
função de transmissão (Cálculo da relação 
RAP/Investimento). Toda a argumentação teorizada 
acima alicerça uma percepção muito clara de que 
caso a transferência de ativos venha ocorrer com a 
consequente perda da receita total do mesmo, haverá 
sem dúvida alguma a perda da parcela de custo 
pessoal correspondente à administração central e 
regional, que não se alteram em virtude de tal 

metodologia de 
revisão, que é o fórum 
adequado para 
discussão do caso 
relatado pelos 
agentes. 
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transferência. A perda de escala não vem 
acompanhada de correspondente redução de custos 
de serviços e outros (SO). No que se refere ao CAIMI, 
que agrega ao orçamento da empresa 5% do valor da 
receita dos ativos transferidos, praticamente nenhuma 
redução será possível. Desta forma, é intuitivo o 
reconhecimento de que não pode haver a 
transferência de ativos com integral perda da receita 
correspondente. Resta então a necessidade de 
identificação dos custos operacionais dos ativos que 
serão transferidos, os quais deverão ser novamente 
rateados pelos demais ativos que permanecerão no 
contrato. No cálculo do novo rateio não se deve 
perder a clareza de que 70% dos custos de PMSO 
são relativos ao item pessoal(P) e, portanto, difíceis 
de serem evitados e que não obrigatoriamente serão 
imputados aos novos agentes da distribuição. Neste 
sentido, a proposta é que seja recalculada a RAP das 
instalações a serem transferidas, considerando como 
parâmetro de valoração da receita a ser reduzida das 
transmissoras o componente regulatório de O&M, no 
limite máximo de 2% (dois por cento) sobre o VNR 
dos ativos transferidos, com base no Banco de 
Preços de referência da ANEEL. A partir da 
incorporação dos ativos pelas Distribuidoras, as 
transmissoras deixam de fazer jus às parcelas de 
Receita Anual Permitida – RAP, a qual será 
recalculada pela ANEEL considerando como 
parâmetro de valoração da receita a ser reduzida o 
componente regulatório de O&M, no limite máximo de 
2% (dois por cento) sobre o VNR dos ativos 
transferidos, com base no Banco de Preços de 
referência da ANEEL, sendo que a RAP 
remanescente da concessão seja objeto de novo 
rateio por ativo, com base no Valor Novo de 
Reposição (VNR) definido no Laudo de Avaliação 
homologado pela ANEEL, que considera o disposto 
no Submódulo 9.1 dos Procedimentos de Regulação 
Tarifária - PRORET. Esta proposta nos parece ser 
mais justa e adequada, pois minimizaria os impactos 
negativos com a perda da receita para as 
transmissoras e não alocaria nenhum custo adicional 
ao consumidor, mantendo-se um equilíbrio no 
processo. Lembramos que a redução da RAP total da 
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Eletrosul para o contrato de concessão nº 057/2001 
foi da ordem de 50% na prorrogação da concessão. 
Isso demonstra claramente que as Transmissoras já 
contribuíram significativamente para a modicidade 
tarifária, o que levou a redução do custo da Energia 
para os consumidores. Foi nesse cenário, e em razão 
dessas condições, que a Eletrosul, na época, optou 
pela prorrogação da sua concessão, objeto do 
Contrato de Concessão nº 057/2001, considerando 
todos os ativos parte integrante do referido Contrato, 
que inclui as Demais Instalações de Transmissão - 
DIT, conforme evidenciado no anexo constante do 2º 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 
057/2001, uma vez que o ordenamento jurídico 
garantia e o Poder Concedente considerava manter 
tais ativos no âmbito da concessão de transmissão. 
Logo, nova redução da RAP nos patamares indicados 
para a Eletrosul, transferindo novo benefício aos 
consumidores, traria novamente um impacto negativo 
expressivo na concessão 057/2001. O que a Eletrosul 
sugere, em caso de eventual transferência 
compulsória, é esta seja realiza num processo de 
equilíbrio para as partes, sem prejuízo demasiado às 
concessões e sem acréscimos aos consumidores, 
numa equação equânime Alternativamente, ainda, 
caso se mantenha o método proposto na NT 
048/2016, salientamos que o VNR utilizado para 
rateio da receita deve ser revisto, por conta da 
elaboração de laudo para fins de indenização da 
RBSE, que gerou um novo VNR. Essa revisão 
implicou em valores distintos de receita associados 
aos ativos a serem possivelmente transferidos, por 
um critério de rateio estabelecido pela própria ANEEL 
na ocasião. Ou seja, o que se percebe é que a 
ANEEL, quando da prorrogação das concessões em 
2012, definiu o VNR das DIT, para fins de distribuição 
da RAP de O&M aos respectivos ativos, de modo 
diverso do previsto no Item 7 do Submódulo 9.1 do 
PRORET. Neste sentido, solicitamos que, caso a 
decisão final seja por transferir as DIT com a 
consequente redução da RAP associada à essas 
instalações e não seja acatada a contribuição no 
sentido de recalcular a RAP a ser reduzida com base 
no parâmetro regulatório (O&M) apenas (no limite de 
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2%), sejam então utilizados os mesmos critérios que 
definiram o valor do VNR para fins de indenização, 
utilizando esta base de VNR, definido no Laudo de 
Avaliação já fiscalizado e homologado pela ANEEL 
para redistribuição da RAP de O&M para todos ativos. 

45.  Eletrobras 

§4º A partir da incorporação, as distribuidoras passam 
a se responsabilizar pela operação e manutenção das 
instalações e as transmissoras deixam de fazer jus às 
parcelas de Receita Anual Permitida – RAP 
associadas às DIT transferidas, referentes a 
eventuais retorno e recuperação do capital investido 
no ativo e da redução de custos associados à 
manutenção dos mesmos, de modo a preservar o 
equilíbrio econômico-financeiro dos Contratos de 
Concessão. 
Justificativa: A Receita que está em discussão com a 
transferência das DITs para as distribuidoras foi 
calculada pela ANEEL para as Transmissoras e está 
apresentada na Nota Técnica nº 383/2012. A 
metodologia utilizada, foi baseada em processo de 
Benchmarking que estabeleceu para cada 
transmissora um valor de Receita Total, acrescida de 
margem de 10% e recursos para cobertura de 
encargos e tributos, de forma a cobrir seus custos 
eficientes de AO&M e deixar ao investidor um lucro 
liquido de 10% sobre a RAP anual. A Receita Total 
oferecida a cada transmissora foi construída 
metodologicamente com base nos seguintes 
parâmetros principais: Custos Operacionais incorridos 
(PMSO), quantitativos físicos da rede, eficiência e 
qualidade comparada entre transmissoras. 
Posteriormente, com objetivos puramente 
operacionais, a Receita Total calculada por 
transmissora foi rateada proporcionalmente ao VNR 
de cada função de transmissão, surgindo assim a 
RAP organizada de acordo com a estrutura modular 
da ANEEL. O processo de cálculo utilizado não 
pretendeu garantir a real ou igual proporcionalidade 
entre a RAP de cada função de transmissão e seu 
correspondente custo de AO&M, na distribuição da 
Receita Total a proporção ficou atrelada apenas ao 
valor novo de reposição do ativo – VNR. Ao se 
analisar aspectos intrínsecos dos parâmetros que 
compuseram a metodologia, podemos destacar que 

Não aceita Ver contribuições nº 
44 e 84. 
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os custos operacionais (PMSO), utilizados para o 
cálculo da eficiência contemplam em sua composição 
cerca de 70% de seu valor correspondente a custos 
de pessoal (P). É inconteste que transferência dos 
ativos não permitirá que a transmissora consiga evitar 
a totalidade dos custos de pessoal correspondente as 
funções de transmissão transferidas. Podemos ainda 
ressaltar que a apuração da eficiência das empresas, 
que deu origem ao Valor Total da receita da 
Transmissora, não foi obrigatoriamente justificado 
pelas variáveis físicas correspondentes aos ativos 
que estão sendo transferidos. É análogo o raciocínio 
de que as medidas de qualidade incorporadas à 
receita não guardam proporcionalidade com a receita 
rateada por função de transmissão (Cálculo da 
relação RAP/Investimento). Toda a argumentação 
teorizada acima alicerça uma percepção muito clara 
de que caso a transferência de ativos venha ocorrer 
com a consequente perda da receita total do mesmo, 
haverá sem dúvida alguma a perda da parcela de 
custo pessoal correspondente à administração central 
e regional, que não se alteram em virtude de tal 
transferência A perda de escala não vem 
acompanhada de correspondente redução de custos 
de serviços e outros (SO). No que se refere ao CAIMI, 
que agrega ao orçamento da empresa 5% do valor da 
receita dos ativos transferidos, praticamente nenhuma 
redução será possível. Desta forma, é intuitivo o 
reconhecimento de que não pode haver a 
transferência de ativos com integral perda da receita 
correspondente. Resta então a necessidade de 
identificação dos custos operacionais dos ativos que 
serão transferidos, os quais deverão ser novamente 
rateados pelos demais ativos que permanecerão no 
contrato. No cálculo do novo rateio não se deve 
perder a clareza de que 70% dos custos de PMSO 
são relativos ao item pessoal(P) e, portanto, difíceis 
de serem evitados e que não obrigatoriamente serão 
imputados aos novos agentes da distribuição. 

46.  Furnas 

§4º A partir da incorporação, as distribuidoras passam 
a se responsabilizar pela operação e manutenção das 
instalações e as transmissoras deixam de fazer jus às 
parcelas de Receita Anual Permitida – RAP 
associadas às DIT transferidas, referentes a 

Não aceita Ver contribuições nº 
44 e 84. 
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eventuais retorno e recuperação do capital investido 
no ativo e da redução de custos associados à 
manutenção dos mesmos. 
Justificativa: A Receita que está em discussão com a 
transferência das DIT´s para as distribuidoras foi 
calculada pela ANEEL para as Transmissoras e está 
apresentada na NT 383/2012. A metodologia 
utilizada, foi baseada em processo de Benchmarking 
que estabeleceu para cada transmissora um valor de 
Receita Total, acrescida de margem de 10% e 
recursos para cobertura de encargos e tributos, de 
forma a cobrir seus custos eficientes de AO&M e 
deixar ao investidor um lucro liquido de 10% sobre a 
RAP anual. A Receita Total oferecida a cada 
transmissora foi construída metodologicamente com 
base nos seguintes parâmetros principais: Custos 
Operacionais incorridos (PMSO), quantitativos físicos 
da rede, eficiência e qualidade comparada entre 
transmissoras. Posteriormente, com objetivos 
puramente operacionais, a Receita Total calculada 
por transmissora foi rateada proporcionalmente ao 
VNR de cada função de transmissão, surgindo assim 
a RAP organizada de acordo com a estrutura modular 
da ANEEL. O processo de cálculo utilizado não 
pretendeu garantir a real ou igual proporcionalidade 
entre a RAP de cada função de transmissão e seu 
correspondente custo de AO&M, na distribuição da 
Receita Total a proporção ficou atrelada apenas ao 
valor novo de reposição do ativo – VNR. Ao se 
analisar aspectos intrínsecos dos parâ- metros que 
compuseram a metodologia, podemos destacar que 
os custos operacionais (PMSO), utilizados para o 
cálculo da eficiência contemplam em sua composição 
cerca de 70% de seu valor correspondente a custos 
de pessoal (P). É inconteste que transferência dos 
ativos não permitirá que a transmissora consiga evitar 
a totalidade dos custos de pessoal correspondente as 
funções de transmissão transferidas. Podemos ainda 
ressaltar que a apuração da eficiência das empresas, 
que deu origem ao Valor Total da receita da 
Transmissora, não foi obrigatoriamente justificado 
pelas variáveis físicas correspondentes aos ativos 
que estão sendo transferidos. É análogo o raciocínio 
de que as medidas de qualidade incorporadas à 

48554.002653/2016-00-1 (ANEXO: 001)



 

receita não guardam proporcionalidade com a receita 
rateada por função de transmissão ( Cálculo da 
relação RAP/Investimento). Toda a argumentação 
teorizada acima alicerça uma percepção muito clara 
de que caso a transferência de ativos venha ocorrer 
com a consequente perda da receita total do mesmo, 
haverá sem dúvida alguma a perda da parcela de 
custo pessoal correspondente à administra- ção 
central e regional, que não se alteram em virtude de 
tal transferência. A perda de escala não vem 
acompanhada de correspondente redução de custos 
de serviços e outros (SO). No que se refere ao CAIMI, 
que agrega ao orçamento da empresa 5% do valor da 
receita dos ativos transferidos, praticamente nenhuma 
redução será possível. Desta forma, é intuitivo o 
reconhecimento de que não pode haver a 
transferência de ativos com integral perda da receita 
correspondente. Resta então a necessidade de 
identificação dos custos operacionais dos ativos que 
serão transferidos, os quais deverão ser novamente 
rateados pelos demais ativos que permanecerão no 
contrato. No cálculo do novo rateio não se deve 
perder a clareza de que 70% dos custos de PMSO 
são relativos ao item pessoal(P) e, portanto, difíceis 
de serem evitados e que não obrigatoriamente serão 
imputados aos novos agentes da distribuição. 

 

 

Proposta de inclusão de itens no art. 2º: 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

47. 0 Abradee / 
Celesc 

§3º Na revisão tarifária após a transferência, a 
metodologia de cobertura de custos operacionais das 
distribuidoras deverá contemplar o histórico de custos 
das DIT nas transmissoras de forma a possibilitar a 
aplicação da metodologia de benchmarking 

Justificativa Abradee: a mesma para a contribuição da 
Abradee para o Caput do art. 2º. 

Justificativa Celesc: Quanto ao período iniciado a 
partir da revisão tarifária concatenada com o processo 
de transferência, embora a referida Nota Técnica dê a 
entender que tal concatenação resolveria o 

Não aceito A metodologia de 
definição dos custos 
operacionais é 
atualizada a cada 2 
anos e contempla os 
dados de ativos e 
custos praticados por 
cada distribuidora. 
Idealmente no 
momento de 
atualização 
metodológica deveria 
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descasamento – receita/despesa – para esse 
segundo período, não é feita nenhuma consideração 
sobre se a metodologia atual de cálculo de custos 
operacionais será capaz de capturar essa nova 
realidade. Isso porque nela são consideradas 
informações históricas de custos reais incorridos à 
distribuidora, para se obter a margem de OPEX e a 
cobertura tarifária para o item. Como o custo de O&M 
das DIT não está no histórico da distribuidora, vez 
que sempre foi realizado pela transmissora, o cálculo 
considerando a metodologia atual resultará 
contaminado pela memória dos custos reais da 
distribuidora previamente à incorporação, ou seja, 
sem adição desses novos ativos. Desta forma será 
necessário um ajuste na metodologia para capturar os 
novos custos que estão sendo incorporados pela 
distribuidora. 

ter os custos 
operacionais 
vinculados a esses 
novos ativos que 
foram incorporados. 
Contudo, a ausência 
dessa informação não 
inviabiliza a estimativa 
dos custos 
operacionais 
eficientes uma vez 
que os mesmos são 
calculados pela 
extrapolação da 
fronteira de eficiência 
obtida no momento da 
revisão da 
metodologia.  
Nos processos de 
revisão tarifária os 
custos operacionais 
regulatórios são 
definidos com base na 
variação de ativos, 
consumidores e 
mercado desde a 
última atualização 
metodológica até a 
data de 
processamento da 
revisão. Tal 
procedimento poderá 
ocorrer sem maiores 
problemas. 
Dito isso, reforça-se 
que será possível 
estimar os custos  
eficientes das 
distribuidoras no 
momento da revisão 
incluindo os novos 
ativos incorporados 

48.  Cemig 
§ Novo - No período entre a incorporação do ativo e a 
Revisão Tarifária, a Distribuidora receberá o valor de 

Não aceita Ver resposta a 
contribuição nº 33. 
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O&M correspondente ao ativo transferido. 

Justificativa: Após a incorporação do ativo, a 
Distribuidora terá custos de adequação e manutenção 
não previstos em sua revisão tarifária, por isso a 
CEMIG entende que a distribuidora deva receber pela 
manutenção do ativo transferido. Assim, a CEMIG 
reitera sua contribuição no sentido de que a 
Distribuidora receba o valor de O&M que era pago às 
transmissoras anteriormente, de forma a garantir os 
recursos necessários para as novas obrigações e 
responsabilidades assumidos por ela, assegurando a 
preservação do equilíbrio econômicofinanceiro da 
concessão. 

49.  Eletrosul 

§ 5º A partir da incorporação dos ativos pelas 
Distribuidoras, a Transmissora terá uma redução da 
Receita Anual Permitida – RAP, a qual será 
recalculada pela ANEEL antes da transferência, 
considerando como parâmetro de valoração da 
receita a ser reduzida, o componente regulatório de 
O&M, no limite máximo de 2% (dois por cento) sobre 
o VNR dos ativos transferidos, com base no Banco de 
Preços de referência da ANEEL. 

Justificativa: Vide contribuição da Eletrosul para o §4º 
do art. 2º. 

Não aceita Nos processos de 
reajustes das 
transmissoras são 
adicionadas à RAP os   
ativos novos e são 
retirados aqueles 
ativos desativados ou 
substituídos. Além 
disso, são atualizados 
os ativos existentes. 
O recálculo da RAP 
se faz no processo de 
revisão tarifária, que 
conforme resposta à 
contribuição nº 44, 
ainda não está 
definido. 

50.  Eletrosul 

§ 6º A diferença entre o valor da RAP vigente para as 
DIT Exclusivas da Transmissora e o valor 
correspondente à redução mencionada no §5º acima, 
deve permanecer na RAP da Transmissora, sendo a 
RAP remanescente objeto de novo rateio entre os 
ativos da Concessão, com base no Valor Novo de 
Reposição (VNR) definido no Laudo de Avaliação da 
Transmissora, homologado pela ANEEL, nos termos 
da Resolução Normativa nº 589, de 10 de dezembro 
de 2013, que considera o disposto no Submódulo 9.1 
dos Procedimentos de Regulação Tarifária – 
PRORET.  

Justificativa: Vide contribuição da Eletrosul para o §4º 

Não aceita Ver contribuição nº 
49. 
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do art. 2º. 

 

 

Art. 3º O laudo de avaliação da revisão tarifária da distribuidora deverá conter as DIT a 

serem incorporadas, listadas no Anexo desta Resolução, adicionalmente às informações já exigidas 

pela legislação aplicável. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

51. 0 CTEEP 

Art. 4º O laudo de avaliação da revisão tarifária da 
distribuidora deverá conter as DIT Exclusivas a serem 
incorporadas, adicionalmente às informações já 
exigidas pela legislação aplicável.  
Justificativa: A metodologia proposta visa minimizar o 
impacto financeiro das transferências, inexistindo 
desembolso imediato por parte das Distribuidoras ou 
do Poder Concedente, com o objetivo de evitar custos 
desnecessários relacionados à transferência, como 
por exemplo custos administrativos e tributários.  

Não aceito A proposta original é a 
que minimiza os 
custos citados na 
contribuição.  

52.  Eletronorte 

Art. 3º O laudo de avaliação da revisão tarifária da 
distribuidora deverá conter as DIT a serem 
incorporadas, listadas no Anexo desta Resolução, 
adicionalmente às informações já exigidas pela 
legislação aplicável. 
Justificativa: Considerando a proposta de não 
transferência das DIT’s, de forma compulsória, a 
exclusão é necessária para a manutenção da 
coerência da proposta. 

Não aceito Vide contribuição nº 1. 

53.  Furnas 

Art. 3º O laudo de avaliação da revisão tarifária da 
distribuidora deverá conter as DIT a serem 
incorporadas, listadas no Anexo desta Resolução e 
acordadas entre as partes, adicionalmente às 
informações já exigidas pela legislação aplicável. 
Justificativa: A transferência das DIT objeto dessa 
Resolu- ção deve ocorrer mediante acordo entre as 
partes – transmissora e distribuidora, vide 
justificativas já apresentadas no Art. 1º proposto. 

Parcialmente aceito Vide contribuição nº 1. 

 

 

§1º As DIT devem ser avaliadas por empresa credenciada na ANEEL, de acordo com 

critérios estabelecidos no Submódulo 9.1 do PRORET. 

48554.002653/2016-00-1 (ANEXO: 001)



 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

54. 0 Chesf 

§1º As DIT devem ser avaliadas por empresa 
credenciada na ANEEL, contratada pela 
concessionária de distribuição, que produzirá um 
laudo de acordo com critérios estabelecidos no 
Submódulo 9.1 do PRORET. 

Justificativa: Deve-se deixar claro que é de 
responsabilidade da distribuidora a contratação da 
empresa credenciada na ANEEL para a elaboração 
do laudo de avaliação. 

Não aceito O texto original é mais 
claro. 

55.  CTEEP 

§1º As DIT Exclusivas serão transferidas a título não 
oneroso para as Distribuidoras, e serão tratadas como 
obrigações especiais, devendo constar com valor zero 
no laudo de avaliação referido no caput. 
 
Justificativa: Tal proposta garante, assim, a 
manutenção do equilíbrio econômico financeiro tanto 
para as Distribuidoras como para as Transmissoras, 
com menor impacto para as Distribuidoras e o Poder 
Concedente. A lógica da metodologia proposta segue, 
por analogia, os conceitos estabelecidos nas 
resoluções normativas 67/2004 e 68/2004.  
Contribuição caso a ANEEL determine a transferência 
compulsória das DIT: A metodologia proposta visa 
minimizar o impacto financeiro das transferências, 
inexistindo fluxo financeiro adicional entre 
Distribuidoras e Transmissoras, com o potencial de 
evitar custos desnecessários relacionados à 
transferência, como por exemplo custos 
administrativos e tributários.  
Tal proposta garante, assim, a manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro tanto para as 
Distribuidoras como para as Transmissoras, com 
menor impacto à sociedade. A lógica da metodologia 
proposta segue, por analogia, os conceitos 
estabelecidos pelas resoluções normativas 67/2004 e 
68/2004. 
 

Não aceito A metodologia de 
valoração pelo laudo 
já está disposta no 
PRORET. 

56.  EDP 

§1º As DIT devem ser avaliadas por empresa 
credenciada na ANEEL, de acordo com critérios 
estabelecidos no Submódulo 9.1 do PRORET, por 

Aceito Apesar de o trabalho 
realizado pela 
empresa credenciada, 
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meio de inventário físico em campo. 
Justificativa: A distribuidora deve registrar seus ativos 
na contabilidade em consonância com aqueles que 
estão efetivamente em campo e que serão 
transferidos para o seu Ativo Imobilizado em Serviço. 
Por esta razão, para a devida escrituração dos 
referidos bens, é necessário inventariar todos os 
ativos a serem incorporados pela distribuidora, cujo 
resultado deve ser registrado no Laudo de Avaliação 
de Ativos, devidamente fiscalizado pela ANEEL no 
processo tarifário da distribuidora. 

para fins de emissão 
de laudo de avaliação 
dos ativos, presume a 
inventariança física 
dos ativos, de forma a 
tornar mais explícito. 

 

 

§2º O laudo de avaliação a que se refere o caput deve ser entregue em até 120 (cento e 

vinte) dias antes da data da revisão tarifária. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

Sem contribuições. 

 

 

Proposta de inclusão de itens no art. 3º: 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

57. 0 CPFL 

§3º As distribuidoras ficam autorizadas a incluir as 
DIT no laudo de avaliação previamente a seu registro 
contábil. 

Justificativa: Conforme item 4.1 do Submódulo 2.3 do 
PRORET, e 7.2.1 do Submódulo 9.1, “são objetos de 
avaliação todos os bens e instalações contabilizados 
no subgrupo de contas referente a “MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS”...”. Dessa forma, sugere-se a que 
a ANEEL registre a autorização para que as 
distribuidoras incluam as DIT no laudo de avaliação 
previamente a seu registro contábil. 

Aceito A proposta da CPFL 
está alinhada com os 
preceitos do processo 
de revisão tarifária, e 
para que os ativos 
relacionados às DIT´s 
possam ser valorados 
contabilmente, 
precisam 
anteriormente 
comporem a base de 
ativos que será 
avaliada pela 
empresa credenciada. 

58.  CTEEP 

§ 2º A distribuidora fará jus a uma receita adicional 
correspondente ao custo marginal de operação e 
manutenção das DIT objeto de incorporação. 
Entende-se por custo marginal o custo adicional que 
as distribuidoras terão para operar e manter as DIT 

Não aceita Ver contribuição nº 
48. 
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incorporadas.  

59.  CTEEP 

§3º A Transmissora sofrerá uma redução parcial em 
sua RAP, correspondente à diminuição marginal de 
custo associado às DIT Exclusivas transferidas. 
Entende-se por diminuição marginal de custo a 
redução efetiva decorrente da transferência dos ativos 
em referência.  

Não aceita Ver contribuição nº 
49. 

60.  CTEEP 

§4º A diferença entre o valor da RAP vigente para as 
DIT Exclusivas das Transmissoras e o valor 
correspondente à redução mencionada no §3º acima, 
deve permanecer na RAP das Transmissoras.  

Não aceita Ver contribuição nº 
49. 

61.  Light 

§3° O laudo de avaliação deverá contemplar os 
aspectos contábeis e técnicos das instalações a 
serem transferidas  
Justificativa:  
É fundamental, em qualquer processo de 
incorporação de ativos conhecer previamente a real 
condição dos mesmos. Desta forma a elaboração de 
laudo de avaliação por empresa especializada é 
condição fundamental para assegurar o conhecimento 
prévio pela distribuidora.  
Além disso, na eventual presença de passivos ou 
ônus pré-existentes, que tenham o poder de onerar e 
transferir responsabilidades para as distribuidoras, a 
norma deve prever mecanismo de proteção a quem 
pretende incorporar. Não se pode admitir, via norma, 
a assunção de riscos e ônus pelas distribuidoras as 
quais não deram causa, não sendo, assim, razoável 
admitir a incorporação das DIT quando se verificarem 
tal condição. Tendo em vista a importância do laudo 
de avaliação, para assegurar às adequadas 
condições de transferências dos ativos, é, também, 
necessário que os custos para sua elaboração sejam 
posteriormente, no momento da revisão tarifária, 
recuperado por meio de componente financeiro nas 
tarifas da  
distribuidora.  
 

Não aceito A redação do item 57 
já contempla as 
preocupações da 
Light. O laudo de 
avalição, 
naturalmente, 
percorre os aspectos 
contábeis e técnicos. 

62.  Light 

§4° Os custos para elaboração do laudo serão 
recuperados, por meio de componente financeiro, nas 
tarifas da Distribuidora no momento da revisão 
tarifária.  
Justificativa: Vide contribuição acima. 

Não aceita Conforme o Módulo 4 
do PRORET não é 
previsto componente 
financeiro para 
elaboração de 
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qualquer laudo de 
avaliação de ativos, 
uma vez que as ações 
de incorporação, 
fusão ou transferência 
de controle de ativos 
fazem parte do rol de 
atividades de uma 
distribuidora, e de 
maneira indireta 
contempladas na 
Parcela B das 
empresas. 

63.  Light 

§5° A incorporação dos ativos deverá se efetivar 
somente após a regularização, por parte da 
transmissora, dos passivos indicados no laudo de 
avaliação.  
Justificativa: Vide contribuição acima. 

Não aceito Vide RAC da 1ª fase 
da AP nº 41/2015. 

 

 

Art. 4º As transmissoras autorizadas a realizar reforços ou melhorias nas DIT listadas 

no Anexo devem executá-los, obedecendo aos prazos definidos nas respectivas autorizações. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

64. 0 CTEEP 

Art. 5º Os eventuais reforços autorizados sobre DIT 
Exclusivas, serão abrangidos pelo acordo de que trata 
o Art. 2º desta Resolução, hipótese na qual a 
responsabilidade pela conclusão de tais obras será 
assumida pelas distribuidoras, cujo reconhecimento 
tarifário se dará na forma da regulamentação.  
Justificativa: Mediante acordo entre as partes, pode-
se concluir ser mais conveniente a assunção da 
responsabilidade pelas obras de reforços autorizadas 
sobre DIT Exclusivas pela distribuidora. Assim, é 
importante que a ANEEL reconheça a possibilidade 
dessa transferência de responsabilidade, adotando as 
providências regulatórias cabíveis para formalizar 
essa nova situação.  

Não aceito Vide contribuição nº 1. 

65.  CTEEP 

Contribuição caso a ANEEL determine a transferência 
compulsória das DIT: 
Art. 5º A autorização relativa a reforços sobre DIT 
Exclusivas, que tenha sido outorgada às 
transmissoras, deverá ser transferida à respectiva 

Não aceito A proposta cria um 
problema para as 
obras que já foram 
iniciadas. Para esses 
casos, não é possível 
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distribuidora, passando esta a assumir a 
responsabilidade pela conclusão de tais obras, cujo 
reconhecimento tarifário se dará na forma da 
regulamentação.  
Justificativa:  
Na hipótese de transferência compulsória, é mais 
próprio e razoável que a responsabilidade pelas obras 
de reforços autorizadas sobre DIT Exclusivas passe a 
ser da distribuidora. Assim, é importante que a 
ANEEL reconheça a possibilidade dessa transferência 
de responsabilidade, adotando as providências 
regulatórias cabíveis para formalizar essa nova 
situação.  

fazer um laudo de 
avaliação de 
indenização para as 
transmissoras, pois 
isso somente poderia 
ser realizado após a 
finalização dos ativos. 
Desse modo, apesar 
de se entender que o 
ideal é que as 
distribuidoras 
assumam a maior 
quantidade de 
autorizações 
possíveis, a proposta 
poderia causar 
prejuízo às 
transmissoras que já 
iniciaram obras. 
Quanto às 
autorizações que não 
tiveram obras 
iniciadas ainda, a 
transmissora pode 
solicitar revogação da 
autorização à ANEEL, 
que avaliará cada 
caso concreto, 
podendo repassar a 
responsabilidade para 
a transmissora. 

66.  Eletronorte 

Art. 4º As transmissoras autorizadas a realizar 
reforços ou melhorias nas DIT listadas no Anexo 
devem executá-los, obedecendo aos prazos definidos 
nas respectivas autorizações estarão desobrigadas a 
executá-los. 
Justificativa: Caso a transferência das DIT’s se dê de 
forma compulsória, as distribuidoras serão as 
responsáveis integrais pelos ativos, cessando a 
responsabilidade da transmissora. 

Não aceito Vide contribuição nº 
65. 

67.  Eletrosul 

Art. 4º As transmissoras autorizadas a realizar reforços 
ou melhorias nas DIT listadas no Anexo devem executá-
los, obedecendo aos prazos definidos nas respectivas 
autorizações. 

Não aceito Vide contribuição nº 1. 
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Justificativa: Como exposto acima, a transferência de 
ativos deveria se dar de forma consensual. Desta forma, 
as disposições do art. 4º levariam em conta as 
alterações propostas acima. Assim, as transmissoras 
executariam os reforços já autorizados, nos prazos 
previstos e as instalações poderiam ser eventualmente 
transferidas para a distribuidoras. Neste caso, 
previamente a incorporação, a distribuidora pagaria a 
indenização e a partir da efetiva transferência dos ativos 
se responsabilizaria pela operação. 

68.  Furnas 

Art. 4º As transmissoras autorizadas a realizar reforços 
ou melhorias nas DIT listadas no Anexo e acordadas 
entre as partes devem executá-los, obedecendo aos 
prazos definidos nas respectivas autorizações. 
Justificativa: A transferência das DIT objeto dessa 
Resolu- ção deve ocorrer mediante acordo entre as 
partes – transmissora e distribuidora, vide justificativas 
já apresentadas no Art. 1º proposto. 

Parcialmente aceito Vide contribuição nº 1. 

 

 

§1º As distribuidoras listadas no Anexo devem participar do comissionamento dos 

reforços ou melhorias a que se refere o caput. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

69. 0 CTEEP / 
Eletronorte 

Excluir parágrafo. Não aceito O item não será 
excluído. 

70.  Eletrosul 

§1º As distribuidoras que vierem a incorporar as DIT a 
serem transferidas listadas no Anexo devem participar 
do comissionamento dos reforços ou melhorias a que 
se refere o caput. 

Justificativa: vide contribuição da Eletrosul para o 
caput do art. 4º. 

Não aceito O texto original é mais 
claro. 

71.  Light 

§1º As distribuidoras listadas no Anexo devem participar 
do comissionamento dos reforços ou melhorias a que se 
refere o caput, sendo os custos dos serviços de 
comissionamento incorporados no seu investimento.  
Justificativa:A LIGHT entende que não pode ser 
onerada pela realização de serviços não programados e 
custos não previstos no ciclo tarifário sem ter uma 
contrapartida. O que se solicita é que os custos de 
comissionamento sejam reconhecidos.  

Adicionalmente, com relação ao ressarcimento dos 
reforços ou melhorias  

Não aceita Ver contribuição nº 
62. 
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autorizadas à transmissora que se concluirão após a 
incorporação pela distribuidora, entende-se que a 
transferência desses ativos ocorrerão após a conclusão 
das obras de reforços ou melhorias pelas transmissoras.  

 

 

§2º Mediante solicitação da distribuidora ou da transmissora, a ANEEL pode revogar a 

autorização para que a transmissora realize os reforços ou melhorias associados às DIT listadas no 

Anexo. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

72. 0 Chesf 

§2º Mediante solicitação formal das partes, a ANEEL 
pode revogar a autorização para que a transmissora 
realize os reforços ou melhorias associados às DIT 
listadas no Anexo. 

Justificativa: A ANEEL pode revogar a autorização da 
transmissora mediante solicitação formal das partes 
ao invés da solicitação ser apenas da distribuidora ou 
da transmissora. 

Não aceito Pela proposta, 
somente mediante um 
acordo entre as partes 
é que as obras 
passariam para a 
distribuidora, o que 
dificulta a 
transferência de 
responsabilidade. 
Desse modo, opta-se 
por manter a proposta 
original por ser mais 
flexível no sentido de 
alterar a 
responsabilidade pela 
obra determinativa. 

73.  CPFL 

Excluir parágrafo. 

Justificativa: A permanência deste parágrafo traz 
prejuízo às Distribuidoras. Sob a ótica econômica com 
a necessidade de investimentos de curto prazo não 
previstos nos seus planos de investimentos. Sob a 
ótica técnica, a não implantação dos reforços ou 
melhorias acarretará piora nos índices de qualidade 
de fornecimento de energia elétrica, com elevação 
dos riscos de penalizações. 

Não aceito Eventuais prejuízos à 
distribuidora ou ao 
atendimento ao 
mercado serão 
avaliados em cada 
caso concreto, após 
solicitação de uma 
das partes. 

74.  CTEEP 

Parágrafo Único Mediante solicitação da distribuidora 
ou da transmissora, a ANEEL pode revogar a 
autorização para que a transmissora realize os 
reforços ou melhorias associados às DIT Exclusivas 
listadas no Anexo.  

Não aceito Vide contribuição nº 6. 
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75.  Eletronorte 

§2º Mediante solicitação da transmissora, a ANEEL 
deverá revogar a autorização dos reforços ou 
melhorias associados às DIT listadas no Anexo, uma 
vez a distribuidora passará a ter a obrigação de 
executá-los, obedecendo os prazos definidos nas 
respectivas autorizações. 

Não aceito Pela proposta, 
somente mediante 
vontade da 
transmissora é que as 
obras passariam para 
a distribuidora, o que 
dificulta a 
transferência de 
responsabilidade. 
Desse modo, opta-se 
por manter a proposta 
original por ser mais 
flexível no sentido de 
alterar a 
responsabilidade pela 
obra determinativa. 

76.  Furnas 

§2º Mediante solicitação da distribuidora ou da 
transmissora, a ANEEL pode revogar a autorização 
para que a transmissora realize os reforços ou 
melhorias associados às DIT listadas no Anexo, com 
ressarcimento à transmissora dos custos incorridos e 
comprovados 
Justificativa: Podem ocorrer casos de investimentos já 
realizados associados às autorizações a serem 
revogadas, que necessitam ser reconhecidos. 

Não aceito Vide contribuição nº 
65. 

 

 

Proposta de inclusão de itens no art. 4º: 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

77. 0 AES 

§3º Caso as obras de reforços ou melhorias 
autorizadas às transmissoras já tenham sido 
iniciadas, a revogação de que trata o § 2º dependerá 
de acordo entre as partes. 

Justificativa: O objetivo da AES Brasil é de esclarecer 
que na ocasião em que a obra de reforço ou melhoria 
na DIT a ser incorporada pela distribuidora já tiver 
sido iniciada pela transmissora, a revogação da 
autorização ao agente de transmissão ocorra desde 
que acordado entre as partes. Com isto, busca-se 
evitar as situações em que a obra em estado 
avançado ou em padrão técnico diferente do utilizado 
pela distribuidora, possa sofrer significativo atraso ou 

Não aceito Vide contribuição nº 
65. 
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aporte adicional de recursos para a sua efetiva 
conclusão. 

 

 

Art. 5º Para as incorporações de que trata esta Resolução, a distribuidora não pode 

exigir da transmissora a adequação dos ativos aos padrões técnicos por ela utilizados, tampouco faz 

jus ao recebimento por atividades de estudo, fiscalização, vistoria ou comissionamento. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

78. 0 Chesf 

Art. 5º Para as incorporações de que trata esta 
Resolução, a distribuidora não pode exigir da 
transmissora equipamentos sobressalentes, reserva 
técnica, adequação dos ativos aos padrões técnicos 
por ela utilizados, tampouco faz jus ao recebimento 
por atividades de estudo, fiscalização, vistoria ou 
comissionamento. 

Justificativa: A distribuidora também não pode exigir 
da transmissora equipamentos sobressalentes, bem 
como reserva técnica. 

Aceito Evidenciar que a 
transferência dos 
ativos não envolve 
sobressalentes e 
reserva técnica. 

79.  CPFL / 
Light 

Art. 5º Para as incorporações de que trata esta 
Resolução, a distribuidora não pode exigir da 
transmissora a adequação dos ativos aos padrões 
técnicos por ela utilizados, tampouco faz jus ao 
recebimento por atividades de estudo, fiscalização, 
vistoria ou comissionamento. 

Justificativa CPFL: Caberão as Distribuidoras a 
realização de estudos dos ativos a serem 
incorporados, com a necessidade de visitas às 
instalações, comissionamento dos ativos, análise de 
adequações aos seus padrões, etc, visando 
assegurar a manutenção da qualidade do 
fornecimento de energia elétrica. Entendemos que 
estes trabalhos devem ter sua contrapartida 
financeira. Se não por intermédio da Transmissora 
então através de mecanismos regulatórios. 

Justificativa Light: A LIGHT entende que a distribuidora 

deverá identificar as adequações necessárias para inseri-

las no PDD.  Adicionalmente, deve-se assegurar que 
na presença de riscos, passivos ou ônus de qualquer 
natureza a transferência ficará condicionada a 
regularização integral, conforme laudo de avaliação, 

Não aceito Vide RAC da 1ª fase 
da AP nº 41/2015. 
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por parte da transmissora. Somente após a 
regularização o processo de transferência será 
retomado. Além disso, a Resolução deve prever as 
condições e critérios para reconhecimento na tarifa do 
custo desembolsado pela distribuidora ao contratar o 
laudo.  

80.  CTEEP 

Excluir artigo. 

Justificativa: Tais condições seriam tratadas no 
processo negocial, não havendo necessidade de 
regulamentação.  

Não aceito Vide contribuição nº 1. 

 

 

Proposta de inclusão de itens no art. 5º: 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

81. 0 AES 

Parágrafo único. Os investimentos necessários à 
adequação e modernização das DITs que forem 
realizados após a data de incorporação serão 
tratados na revisão tarifária ordinária subsequente 
como Casos Atípicos, conforme procedimento do item 
4.1.2.2. do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de 
Regulação Tarifária (PRORET). 

Justificativa: É de conhecimento que, inevitavelmente, 
a distribuidora deverá aportar recursos financeiros 
com o objetivo de adequar, modernizar e padronizar 
as DITs incorporadas. Diferentemente de outros 
processos similares em que os investimentos 
ocorridos são integrados à incorporação dos ativos 
em sua data de imobilização, consistindo em um 
único investimento, no processo em pauta as 
intervenções da distribuidora ocorrerão em momento 
posterior à contabilização dos ativos, o que 
ocasionará o descasamento dos desembolsos, que 
ainda assim são associados a uma única instalação. 
Dessa forma, é entendimento da AES Brasil que a 
futura regulamentação preveja o reconhecimento de 
todos os custos associados à adequação das 
instalações como investimento passível de 
remuneração, mesmo que não apresentem Unidades 
de Cadastro (UCs) vinculadas. Esses custos devem 
ser reconhecidos como custos retardatários e serem 
valorados pelo VOC atualizado, conforme 

Não aceito Novos investimentos 
relativos às DITs que 
ocorrerem após a 
incorporação por 
parte da distribuidora 
devem ser valorados 
pela mesma regra 
aplicável a todos os 
demais investimentos 
da concessionária. 
Não há razão para um 
tratamento 
diferenciado. 
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procedimento estabelecido para os “Casos Atípicos”, 
disposto no item 4.1.2.2 do Submódulo 2.3 dos 
Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET). 
Destaca-se que a nova metodologia de valoração dos 
ativos por BPR – Banco de Preços Referenciais não é 
aplicável para esta situação e deve ser 
expressamente descartada, pois foi estabelecida para 
investimentos caracterizados por expansão e 
manutenção, que apresentam necessariamente um 
padrão construtivo com implantação de Unidades de 
Cadastro, com elevada representatividade de custos 
frente aos demais gastos. Por outro lado, os 
investimentos que serão necessários em decorrência 
deste novo regulamento estão associados a 
adequações e modernizações, que não apresentam 
padrão modular construtivo, ganho de escala e, 
possivelmente, baixa representatividade financeira 
das UCs vinculadas. Portanto, esta metodologia de 
BPR – Banco de Preços Referenciais não guarda 
nenhuma relação com o tipo de investimento em 
pauta na presente AP. 

82.  Cemig / 
Light 

Parágrafo Único - Os custos relacionados à 
contratação do laudo de avaliação dos ativos serão 
considerados na tarifa da concessionária de 
distribuição na revisão tarifária subsequente à 
incorporação 

Justificativa Cemig: A CEMIG entende que deve ser 
previsto no regulamento as condições e critérios para 
reconhecimento na tarifa do custo desembolsado pela 
distribuidora ao contratar o laudo. 

Não aceita Ver contribuição nº 
62. 

83.  Light 

§ 1º A distribuidora deverá identificar e indicar quais 
adequações deverão ser realizadas pela transmissora 
de modo a fazerem parte do rol de obras associadas 
ao PDD.  

Não aceita A distribuidora já tem 
essa prerrogativa, 
sem necessidade de 
expressar isso em 
norma. 

 

Art. 6º A transmissora faz jus ao recebimento de indenização correspondente ao valor 

não depreciado das DIT transferidas, calculado com base nos procedimentos estabelecidos no 

Submódulo 9.1 do PRORET. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 
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84. 0 Chesf / 
Eletrobras 

Art. 6º A transmissora faz jus ao recebimento de 
indenização correspondente ao valor não depreciado 
das DIT transferidas, calculado com base nos 
procedimentos estabelecidos no Submódulo 9.1 do 
PRORET, e à preservação do equilíbrio 
econômicofinanceiro dos contratos de concessão, 
calculada considerando as especificidades de cada 
caso. 

Justificativa de ambas: A Chesf/Eletrobras considera, 
caso seja efetivada a transferência compulsória das 
DITs exclusivas, imprescindível que a Agência 
Reguladora observe a preservação do equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos de concessão 
envolvidos. É sabido que, por ocasião do advento da 
Medida Provisória nº 579/2012, posteriormente 
convertida na Lei nº 12.783/2013, os contratos de 
concessão de transmissão foram prorrogados 
abarcando a manutenção das DITs exclusivas como 
parte das concessões e do seu equilíbrio econômico-
financeiro, sem que houvesse, à época, qualquer 
sinalização para as transmissoras de que em um 
futuro próximo as DITs exclusivas seriam transferidas 
compulsoriamente às distribuidoras. Ressalta-se que 
a alteração unilateral dos contratos de concessão é 
possível, no entanto, o concessionário tem garantida 
por lei a manutenção do equilíbrio 
econômicofinanceiro da avença e, na forma proposta, 
a transferência das DITs exclusivas comprometerá o 
equilíbrio econômicofinanceiro do contrato de 
transmissão da Chesf, impactando inclusive na 
obtenção de recursos financeiros para a realização de 
investimentos. A despeito da previsão dos contratos 
de concessão celebrados por ocasião da 
renovaçãodas concessões de transmissão, segundo a 
qual as instalações de transmissão de propriedade da 
transmissora poderiam ser incluídas ou excluídas da 
Rede Básica ou das demais instalações de 
transmissão, por meio de determinação da ANEEL, os 
contratos são igualmente claros ao estabelecer que 
essas alterações serão realizadas mediante a 
correspondente reclassificação da Receita Anual 
Permitida - RAP e preservada a manutenção do 
equilíbrio econômicofinanceiro do contrato. Em outras 

Aceito Será incluída 
disposição 
esclarecendo o direito 
ao equilíbrio 
econômico-financeiro 
ao qual a 
transmissora tem 
direito. 
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palavras, ainda que o princípio da autotutela e a 
presença de cláusulas regulamentares nos contratos 
administrativos permitam a alteração unilateral dos 
contratos, a Administração deve garantir alguma 
estabilidade nas relações com os administrados. Esse 
argumento é comprovado do disposto no art. 2º da Lei 
n° 9.784/99, segundo o qual a Administração Pública 
obedecerá, dentre outros, o princípio da segurança 
jurídica. A segurança jurídica é “o mínimo de 
previsibilidade necessária que o estado de Direito 
deve oferecer a todo cidadão, a respeito de quais são 
as normas de convivência que ele deve observar e 
com base nas quais pode travar relações jurídicas 
válidas e eficazes”, nas palavras de Nicolau Junior, in 
Segurança jurídica e certeza do direito: realidade ou 
utopia num Estado Democrático de Direito. A 
Jurisprudência do STJ também se posicionaneste 
sentido, conforme REsp. nº 645856/RS, DJU 
13.09.04, “Não pode o administrado ficar sujeito 
indefinidamente ao poder de autotutela do Estado, 
sob pena de desestabilizar um dos pilares mestres do 
estado democrático de direito, qual seja, o princípio 
da segurança das relações jurídicas”. O que se 
procura demonstrar é que com a publicação da 
Medida Provisória n° 579/2012 e sua conversão em 
lei, os investidores avaliaram, de acordo com os 
subsídios disponibilizados, a conveniência de assinar 
os aditivos que regularam a prorrogação dos 
contratos de concessão. Tais contratos tiveram sua 
vigência iniciada em 2013, antecipando os efeitos do 
final da concessão. Ainda em meio às medidas de 
adaptação às novas regras contratuais estabelecidas 
pela prorrogação, novamente, por intermédio da 
presente proposta de Resolução Normativa, essa 
Agência, determinando a transferência compulsória 
das DITs exclusivas, surpreende os concessionários, 
alterando as receitas desses contratos. Portanto, 
tendo em vista a complexidade de tal decisão, 
acreditamos que a ANEEL deva reavaliar seu 
posicionamento inicial e se debruçar detidamente 
sobre o tema, de maneira a considerar também na 
indenização a necessidade de preservação do 
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
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concessão. 

85.  CTEEP 

Excluir artigo. 

Justificativa: Tais condições seriam tratadas no 
processo negocial, não havendo necessidade de 
regulamentação.  

Não aceito Vide contribuição nº 1. 

86.  Eletronorte 

Art. 6º A transmissora faz jus ao recebimento de 
indenização correspondente ao valor não depreciado 
das DIT transferidas, calculado com base nos 
procedimentos estabelecidos no Submódulo 9.1 do 
PRORET, bem como do reequilíbrio econômico 
financeiro da concessão que inclua a DIT transferida, 
conforme laudo a ser encaminhado pela transmissora 
para aprovação na ANEEL. 

Justificativa: Considerando que os custos pagos no 
processo de indenização não traduzem o equilíbrio 
econômico financeiro do contrato de concessão, a 
ANEEL deverá em cada transferência analisar o laudo 
apresentado para que seja recomposto o equilíbrio do 
contrato assinado, levando em conta a DIT e sua 
receita na concessão. 

Aceito Vide contribuição nº 
84. 

87.  Eletrosul 

Art. 6º A transmissora faz jus ao recebimento de 
indenização correspondente ao valor não depreciado 
das DIT transferidas, calculado com base nos 
procedimentos estabelecidos no Submódulo 9.1 do 
PRORET e ao equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos de concessão, calculado considerando as 
especificidades de cada caso. 

Justificativa: Caso seja efetivada a transferência 
compulsória das DITs exclusivas, é imprescindível 
que a Agência Reguladora observe a preservação do 
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
concessão envolvidos. É sabido que, por ocasião do 
advento da Medida Provisória nº 579/2012, 
posteriormente convertida na Lei nº 12.783/2013, os 
contratos de concessão de transmissão foram 
prorrogados abarcando a manutenção das DITs 
exclusivas como parte das concessões e do seu 
equilíbrio econômico-financeiro, sem que houvesse, à 
época, qualquer sinalização para as transmissoras de 
que em um futuro próximo as DITs exclusivas seriam 
transferidas compulsoriamente às distribuidoras. 

Aceito Vide contribuição nº 
84. 
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Ressalta-se que a alteração unilateral dos contratos 
de concessão é possível, no entanto, o 
concessionário tem garantida por lei a manutenção do 
equilíbrio econômicofinanceiro da avença e, na forma 
proposta, a transferência das DITs exclusivas 
comprometerá o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos de transmissão das Empresas Eletrobras, 
impactando inclusive na obtenção de recursos 
financeiros para a realização de investimentos. A 
despeito da previsão dos contratos de concessão 
celebrados por ocasião da renovação das concessões 
de transmissão, segundo a qual as instalações de 
transmissão de propriedade da transmissora 
poderiam ser incluídas ou excluídas da Rede Básica 
ou das demais instalações de transmissão, por meio 
de determinação da ANEEL, os contratos são 
igualmente claros ao estabelecer que essas 
alterações serão realizadas mediante a 
correspondente reclassificação da Receita Anual 
Permitida - RAP e preservada a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em 
outras palavras, ainda que o princípio da autotutela e 
a presença de cláusulas regulamentares nos 
contratos administrativos permitam a alteração 
unilateral dos contratos, a Administração deve 
garantir alguma estabilidade nas relações com os 
administrados. Esse argumento é comprovado do 
disposto no art. 2º da Lei n° 9.784/99, segundo o qual 
a Administração Pública obedecerá, dentre outros, o 
princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica é 
“o mínimo de previsibilidade necessária que o estado 
de Direito deve oferecer a todo cidadão, a respeito de 
quais são as normas de convivência que ele deve 
observar e com base nas quais pode travar relações 
jurídicas válidas e eficazes”, nas palavras de Nicolau 
Junior, in Segurança jurídica e certeza do direito: 
realidade ou utopia num Estado Democrático de 
Direito. A Jurisprudência do STJ também se posiciona 
neste sentido, conforme REsp. nº 645856/RS, DJU 
13.09.04, “Não pode o administrado ficar sujeito 
indefinidamente ao poder de autotutela do Estado, 
sob pena de desestabilizar um dos pilares mestres do 
estado democrático de direito, qual seja, o princípio 
da segurança das relações jurídicas”. O que se 
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procura demonstrar é que com a publicação da 
Medida Provisória n° 579/2012 e sua conversão em 
lei, os investidores avaliaram, de acordo com os 
subsídios disponibilizados, a conveniência de assinar 
os aditivos que regularam a prorrogação dos 
contratos de concessão. Tais contratos tiveram sua 
vigência iniciada em 2013, antecipando os efeitos do 
final da concessão. Ainda em meio às medidas de 
adaptação às novas regras contratuais estabelecidas 
pela prorrogação, novamente, por intermédio da 
presente proposta de Resolução Normativa, essa 
Agência, determinando a transferência compulsória 
das DITs exclusivas, surpreende os concessionários, 
alterando as receitas desses contratos. Portanto, 
tendo em vista a complexidade de tal decisão, 
acreditamos que a ANEEL deva reavaliar seu 
posicionamento inicial e se debruçar detidamente 
sobre o tema, de maneira a considerar também na 
indenização a necessidade de preservação do 
equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos de 
concessão. 

88.  Furnas 

Art. 6º A transmissora faz jus ao recebimento de 
indenização correspondente ao valor não depreciado 
das DIT transferidas, calculado com base nos 
procedimentos estabelecidos no Submódulo 9.1 do 
PRORET, sendo que o cálculo será com base no 
Banco de Preços da Transmissora. 

Justificativa: O banco de Preços ANEEL estabelecido 
por meio da Resolução nº 758/2009 possui apenas 
seus critérios aprovados em Audiência Publica. Suas 
atualizações são destinadas a subsidiar o 
estabelecimento de receita a empreendimentos 
autorizados, receita essa que posteriormente é revista 
por ocasião das revisões específicas de cada 
transmissora e revisada, fazendo uso do banco de 
preços das transmissoras e incorporando o poder de 
compra das mesmas. Considerando o fato de o VNR 
das instalações ter como objetivo uma indenização 
definitiva, é necessário que tanto o banco de preços a 
ser considerado, bem como o detalhamento da obra, 
reflitam as especificidades das obras do 
concessionário (capacidade dos equipamentos etc), o 
que pode não ocorrer com a aplicação direta do 

Não aceita Esse tema já foi 
tratado na primeira 
fase da AP. 
Copia-se trecho do 
RAC da 1º fase: 
“Avalia-se como 
oportuna a ideia de 
que as transmissoras 
sejam indenizadas 
com base no 
Submódulo 9.1 do 
PRORET. Isso porque 
essa é a regra vigente 
de remuneração dos 
ativos de transmissão, 
com base na qual as 
transmissoras 
realizaram seus 
investimentos. No 
momento de indeniza-
las, é desejável que 
se aplique a mesma 
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Banco de Preços da ANEEL. A Eletrobras considera 
ainda, caso seja efetivada a transferência das DITs 
exclusivas, imprescindível que a Agência Reguladora 
observe a preservação do equilíbrio 
econômicofinanceiro dos contratos de concessão 
envolvidos, quando vistos sob a ótica da receita de 
AO&M. É sabido que, por ocasião do advento da 
Medida Provisória nº 579/2012, posteriormente 
convertida na Lei nº 12.783/2013, os contratos de 
concessão de transmissão foram prorrogados 
abarcando a manutenção das DITs exclusivas como 
parte das concessões e do seu equilíbrio econômico-
financeiro, sem que houvesse, à época, qualquer 
sinalização para as transmissoras de que em um 
futuro próximo as DITs exclusivas seriam transferidas 
compulsoriamente às distribuidoras. Ressalta-se que 
a alteração unilateral dos contratos de concessão é 
possível, no entanto, o concessionário tem garantida 
por lei a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro da avença e, na forma proposta, a 
transferência das DITs exclusivas comprometerá o 
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
transmissão das Empresas Eletrobras, impactando 
inclusive na obtenção de recursos financeiros para a 
realização de investimentos. A despeito da previsão 
dos contratos de concessão celebrados por ocasião 
da renovação das concessões de transmissão, 
segundo a qual as instalações de transmissão de 
propriedade da transmissora poderiam ser incluídas 
ou excluídas da Rede Básica ou das demais 
instalações de transmissão, por meio de 
determinação da ANEEL, os contratos são igualmente 
claros ao estabelecer que essas altera- ções serão 
realizadas mediante a correspondente reclassificação 
da Receita Anual Permitida - RAP e preservada a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. Em outras palavras, ainda que o princípio da 
autotutela e a presença de cláusulas regula mentares 
nos contratos administrativos permitam a alteração 
unilateral dos contratos, a Administração deve 
garantir alguma estabilidade nas relações com os 
administrados. Esse argumento é comprovado do 
disposto no art. 2º da Lei n° 9.784/99, segundo o qual 
a Administração Pública obedecerá, dentre outros, o 

regra.” 
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princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica é 
“o mínimo de previsibilidade necessária que o estado 
de Direito deve oferecer a todo cidadão, a respeito de 
quais são as normas de convivência que ele deve 
observar e com base nas quais pode travar relações 
jurídicas válidas e eficazes”, nas palavras de Nicolau 
Junior, in Segurança jurídica e certeza do direito: 
realidade ou utopia num Estado Democrático de 
Direito. A Jurisprudência do STJ também se posiciona 
neste sentido, conforme REsp. nº 645856/RS, DJU 
13.09.04, “Não pode o administrado ficar sujeito 
indefinidamente ao poder de autotutela do Estado, 
sob pena de desestabilizar um dos pilares mestres do 
estado democrático de direito, qual seja, o princípio 
da segurança das relações jurídicas”. O que se 
procura demonstrar é que com a publicação da 
Medida Provisória n° 579/2012 e sua conversão em 
lei, os investidores avaliaram, de acordo com os 
subsídios disponibilizados, a conveniência de assinar 
os aditivos que regularam a prorrogação dos 
contratos de concessão. Tais contratos tiveram sua 
vigência iniciada em 2013, antecipando os efeitos do 
final da concessão. Ainda em meio às medidas de 
adaptação às novas regras contratuais estabelecidas 
pela prorrogação, novamente, por intermédio da 
presente proposta de Resolução Normativa, essa 
Agência, também na indenização a necessidade 
determinando a transferência compulsória das DITs 
exclusivas, surpreende os concessionários, alterando 
as receitas desses contratos. Portanto, tendo em vista 
a complexidade de tal decisão, acreditamos que a 
ANEEL deva reavaliar seu posicionamento inicial e se 
debruçar detidamente sobre o tema, de maneira a 
considerar de preservação do equilíbrio 
econômicofinanceiro dos contratos de concessão. 

 

 

§1º A indenização deve ser paga em até 30 (trinta) dias após a revisão tarifária da 

distribuidora na qual a DIT for incorporada. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

89. 0 Chesf 
§1º A indenização deve ser paga em até 30 (trinta) 
dias após a revisão tarifária da distribuidora na qual a 

Não aceito Somente após a 
homologação do 
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DIT for incorporada. 

Justificativa: A indenização deve ser precedida de 
pagamento de indenização pela distribuidora à 
transmissora. Esse cenário representa a aplicação da 
regra geral de transferência de ativo entre 
concessões, qual seja, a indenização prévia dos 
ativos transferidos e não amortizados. 

laudo de avaliação, na 
revisão tarifária da 
distribuidora, é que se 
estabelece o valor do 
ativo. Portanto, antes 
da revisão (data em 
que há a 
homologação), o valor 
a ser ressarcido ainda 
é desconhecido, de 
modo que não se 
poderia obrigar o 
pagamento da 
indenização antes 
desse momento. 

90.  Light 

§1º Na incorporação da DIT, deve ser estabelecido 
um cronograma de pagamento de A indenização pela 
distribuidora à transmissora, a ser validado pela 
ANEEL. deve ser paga em até 30 (trinta) dias após a 
revisão tarifária da distribuidora na qual a DIT for 
incorporada  
Justificativa: A ANEEL não está levando em 
consideração a atual situação das distribuidoras, que 
passam por situação financeira delicada. Essas 
despesas representam desembolsos significativos 
que podem ser difíceis de serem absorvidos pela 
empresa. Assim, propõe-se que seja estabelecido um 
cronograma para a indenização dos ativos 
transferidos.  

Não aceito A contribuição não 
apresenta dados que 
sustentem a 
afirmação, apenas 
suposições. 

 

 

§2º Para fins de reconhecimento na Base de Remuneração Regulatória da distribuidora, 

as DIT incorporadas serão valoradas com base no Módulo 9.1 do PRORET. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

Sem contribuições. 

 

 

Proposta de inclusão de itens no art. 6º: 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 
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91. 0 

Abradee / 
Celesc / 
Cemig / 

Neoenergi
a 

§3º Os investimentos necessários à adequação e 
modernização das DITs que forem realizados após a 
data de incorporação de que trata o Art. 2º serão 
tratados na revisão tarifária ordinária subsequente 
como Casos Atípicos, conforme procedimento do item 
4.1.2.2. do Submódulo 2.3 do PRORET. 

Justificativa Abradee/Neoenergia: Sabe-se que 
haverá a necessidade de realização de investimentos 
para adequação, moderniza- ção e padronização das 
DITs pelas distribuidoras. Diferentemente de outros 
processos similares em que os investimentos 
ocorridos são integrados à incorporação dos ativos na 
sua data de imobilização, consistindo em um único 
investimento, no processo em pauta as intervenções 
da distribuidora ocorrerão em momento posterior à 
contabilização dos ativos, o que ocasionará 
descasamento dos desembolsos que ainda assim são 
associados a uma única instalação. Dessa forma, a 
resolução deve prever a garantia de reconhecimento 
de todos os custos associados à adequação das 
instalações como investimento passível de 
remuneração, mesmo que não apresentem Unidades 
de Cadastro (UCs) vinculadas. Esses custos devem 
ser reconhecidos como custos retardatários e serem 
valorados pelo VOC atualizado, conforme 
procedimento bem estabelecido para os Casos 
Atípicos, disposto no item 4.1.2.2 do Submódulo 2.3 
dos Procedimentos de Regulação Tarifária 
(PRORET). A condição atípica se mostra por os 
investimentos que serão necessários em decorrência 
deste novo regulamento e estão associados a 
adequações e modernizações que não apresentam 
padrão modular construtivo e ganho de escala e, 
possivelmente, terão baixa representatividade 
financeira das UCs vinculadas. 

Justificativa Celesc: Sabe-se que haverá a 
necessidade de realização de investimentos para 
adequação, modernização e padronização das DITs 
pelas distribuidoras. Diferentemente de outros 
processos similares em que os investimentos 
ocorridos são integrados à incorporação dos ativos na 
sua data de imobilização, consistindo em um único 
investimento, no processo em pauta as intervenções 

Não aceito Ver contribuição nº 
81. 
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da distribuidora ocorrerão em momento posterior à 
contabilização dos ativos, o que ocasionará 
descasamento dos desembolsos que ainda assim são 
associados a uma única instalação. Dessa forma, a 
resolução deve prever a garantia de reconhecimento 
de todos os custos associados à adequação das 
instalações como investimento passível de 
remuneração, mesmo que não apresentem Unidades 
de Cadastro (UCs) vinculadas. Esses custos devem 
ser reconhecidos como custos retardatários e serem 
valorados pelo VOC atualizado, conforme 
procedimento bem estabelecido para os Casos 
Atípicos, disposto no item 4.1.2.2 do Submódulo 2.3 
dos Procedimentos de Regulação Tarifária 
(PRORET). A nova metodologia de valoração dos 
ativos por BPR – Banco de Preços Referenciais não é 
aplicável para esta situação e deve ser 
expressamente descartada, pois foi estabelecida para 
investimentos caracterizados por expansão e 
manutenção, que apresentam necessariamente um 
padrão construtivo com implantação de Unidades de 
Cadastro com elevada representatividade de custos 
frente aos demais gastos. Por outro lado, os 
investimentos que serão necessários em decorrência 
deste novo regulamento estão associados a 
adequações e modernizações, que não apresentam 
padrão modular construtivo, ganho de escala e, 
possivelmente, baixa representatividade financeira 
das UCs vinculadas. Portanto, esta metodologia de 
BPR – Banco de Preços Referenciais não guarda 
nenhuma relação com o tipo de investimento em 
pauta na presente AP. 

Justificativa Cemig: A CEMIG entende que a 
resolução deve prever a garantia de reconhecimento 
de todos os custos associados à adequação das 
instalações como investimentos passíveis de 
remuneração, mesmo que não apresentem Unidades 
de Cadastro (UCs) vinculadas. Dessa forma, esses 
custos devem ser reconhecidos como custos 
retardatários e serem valorados pelo VOC atualizado, 
conforme procedimento previsto para os Casos 
Atípicos, disposto no Submódulo 2.3 dos 
Procedimentos de Regulação Tarifária - PRORET. 
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92.  Chesf 

(NOVO) §3º Na ausência do Banco de Preços da 
Concessionária, estabelecido com base nos 
procedimentos do Submódulo 9.1 do PRORET, a 
indenização de que trata o caput será calculada com 
base no Banco de Preços de Referência da ANEEL 
homologado pela ReH nº 758/2009. 

Justificativa: Caso não seja possível estabelecer o 
Banco de Preços da Concessionária, com base no 
Submódulo 9.1 do PRORET, sugerimos como 
alternativa que a indenização seja calculada com 
base no Banco de Preços de Referência da ANEEL 
homologado pela ReH n° 758/2009. Destaca-se que 
esse Banco é utilizado pela Agência para o 
estabelecimento da RAP inicial quando da 
autorização de instalações de transmissão, sendo, 
portanto, uma boa alternativa para avaliar os ativos 
que serão transferidos. 

Parcialmente aceito O banco de preços a 
ser utilizado na 
avaliação será 
formado a partir de 
todas as compras 
realizadas pela 
transmissora nos 
últimos 5 (cinco) anos, 
podendo retroagir até 
a data da última 
aquisição nos casos 
em que não houver 
referência no período. 
No caso da 
inexistência de notas 
que comprovem a 
aquisição dos bens, 
será considerado, 
para fins de avaliação, 
o Banco de Preços de 
Referência ANEEL. 

 

 

Art. 7º A distribuidora responsável por incorporar as DIT deve providenciar, 

previamente à incorporação, as adequações dos contratos de uso e conexão decorrentes da 

transferência dos ativos. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

93. 0 CTEEP 

Art. 6º A distribuidora que incorporar DIT Exclusivas 
de transmissoras deve providenciar, previamente à 
incorporação, as eventuais adequações dos Sistemas 
de Medição para Faturamento – SMF, Sistemas de 
Supervisão e Controles e dos contratos de uso e 
conexão decorrentes da transferência dos ativos.  
Justificativa: Adequação da redação para refletir a 
condição negocial. 

Não aceito Vide contribuição nº 1. 

 

Proposta de inclusão de itens no art. 7º: 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

94. 0 AES 
Parágrafo único. Caso a incorporação das DIT pela 
distribuidora implique em alteração de Montante de 

Aceito Aceito conforme as 
justificativas 
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Uso do Sistema de Transmissão – MUST, esta não se 
sujeitará às disposições dos parágrafos 12 e 13 do 
art. 2º, do art. 4º e do art. 19º da Resolução Normativa 
nº 666, de 23 de junho de 2015. 

Justificativa: Por primeiro, retoma-se a clara intenção 
da ANEEL na referida Audiência Pública de 
incorporação de DITs pelas distribuidoras que sejam 
estritamente exclusivas (ou seja, que atendem 
apenas uma distribuidora). Ocorre que tal conceito 
não foi explicitado na minuta de resolução 
disponibilizada no âmbito dessa AP, tendo sido 
optado tão somente pela disponibilização de uma lista 
de instalações a serem incorporadas pelas 
distribuidoras (Anexo). Nesse sentido, tal lista de 
instalações pode contemplar ativos compartilhados 
entre distribuidoras ou distribuidora e permissionárias, 
razão pela qual, entende-se factível o texto proposto 
pela ANEEL no caput do artigo 7º, no que diz respeito 
a adequação de contratos de uso do sistema de 
distribuição (pois caso a lista, de fato, contemplasse 
apenas DITs exclusivas a serem incorporadas, não 
seria necessária tal previsão). Do exposto, a proposta 
da AES Brasil é a de que seja incluído dispositivo 
para neutralizar eventuais impactos desta 
regulamentação na contratação do MUST pelas 
distribuidoras (o que seria ocasionado somente pela 
incorporação de DITs compartilhadas). Assim, o 
caráter excepcional de tal situação, que é de total não 
gerenciamento pelas distribuidoras, deve ensejar 
flexibilização pela ANEEL das regras impostas na 
REN 666/2015. 

apresentadas. 

95.  CPFL 

§1º As distribuidoras terão prazo de xx dias contados 
a partir da publicação desta resolução para 
regularizar os novos pontos de SMF, bem como xx 
dias contados a partir da publicação desta resolução 
para adequação dos sistemas de telecom e 
integração ao Centro de Distribuição. 

Justificativa: Diferentemente do que foi exposto pela 
ANEEL, a transferência de DIT de uso exclusivo pode 
necessitar a instalação de SMF. É o caso das 
distribuidoras do Grupo CPFL Energia, conforme 
informado no Anexo desta contribuição. Haverá 
necessidade de adequar os sistemas de telecom e 

Não aceito Os casos podem ser 
tratados 
individualmente. 
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sua integração ao Centro de Distribuição das 
respectivas distribuidoras. 

 

Art. 8º Os contratos de compartilhamento de infraestrutura associados às DIT 

incorporadas que estejam vigentes na data de incorporação devem ser assumidos pelas 

distribuidoras que incorporarem os ativos, mantendo-se as condições neles estabelecidas até o final 

de sua vigência. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

96. 0 CTEEP 

Art. 7º Devem fazer parte da negociação entre 
transmissoras e distribuidoras, a que se refere esta 
Resolução, os contratos de compartilhamento que 
estejam vigentes na data de incorporação dos ativos 
negociados, mantendo-se as condições neles 
estabelecidas até o final de sua vigência.  
Parágrafo único. As instalações típicas de 
telecomunicação, tanto microondas, como fibras 
ópticas em cabos OPGW não serão objeto de 
transferência entre transmissoras e distribuidoras, 
exceto se de forma diversa for convencionado entre 
as partes.  

Justificativa: As instalações a que se refere o 
parágrafo único têm finalidade diversa daquela das 
instalações do setor elétrico, servindo para viabilizar 
as comunicações de voz e dados da transmissora, 
assim como o atendimento a requisitos técnicos, 
como o caso da teleproteção.  

Não aceito Vide contribuição nº 1. 

97.  EDP 

Art. 8º Os contratos de compartilhamento de 
infraestrutura associados às DIT incorporadas que 
estejam vigentes na data de incorporação devem ser 
assumidos pelas distribuidoras que incorporarem os 
ativos, mantendo-se as condições neles 
estabelecidas até o final de sua vigência. 
Justificativa: Os contratos podem ser renegociados ou 
rescindidos, a depender das condições estabelecidas 
nos mesmos. Eventual vedação no âmbito 
administrativo pode incorrer em vedação de direito 
previsto no Código Civil. 

Não aceito A contribuição não 
aponta que vedação 
ao Código Civil estaria 
ocorrendo. O contrato 
de compartilhamento 
não pode ser 
rescindido 
unilateralmente. 

 

 

Proposta de inclusão de itens no art. 8º: 
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Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

98. 0 Celesc 

Parágrafo Único - Após a data de publicação desta 
Resolução, a celebração de novo contrato de 
compartilhamento de infraestrutura, ou de aditamento, 
deverá ter seu prazo de vigência limitado a data da 
próxima revisão tarifária ordinária da Distribuidora. 

Justificativa: Dado que os contratos de 
compartilhamento de infraestrutura associados às DIT 
incorporadas que ainda estejam vigentes na data de 
incorporação deverão ser assumidos pelas 
distribuidoras que incorporarem os ativos, não há 
motivos para que novos contratos ou aditivos a 
contratos preexistentes feitos pela transmissora após 
a publicação dessa resolução normativa tenham 
vigência superior ao período final de transferência das 
DIT. 

Aceito Acatado conforme as 
justificativas 
apresentadas. 

 

 

 Art. 9º Até a data da incorporação das DIT pela distribuidora, a transmissora 

permanece responsável por cumprir todas as obrigações estabelecidas no seu contrato de concessão 

e nas normas da ANEEL, inclusive pela operação e manutenção do ativo. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

99. 0 Chesf 

Art. 9º Até a data da incorporação das DIT pela 
distribuidora ou da transferência prevista no §2° do 
Art. 2°, a transmissora permanece responsável por 
cumprir todas as obrigações estabelecidas no seu 
contrato de concessão e nas normas da ANEEL, 
inclusive pela operação e manutenção do ativo. 

Justificativa: Deve-se deixar claro que caso a 
distribuidora assuma as instalações que serão 
transferidas previamente à incorporação, condição 
prevista no §2° do Art. 2°, a transmissora não 
permanecerá responsável por cumprir as obrigações 
estabelecidas no seu contrato das instalações que 
foram assumidas pelas distribuidoras. 

Não aceito Texto original 
suficientemente claro. 

100.  CTEEP 

Art. 8º. Até a data da incorporação das DIT Exclusivas 
que sejam objeto de transferência à distribuidora, na 
forma prevista no Art. 2º, a transmissora permanece 
responsável por cumprir todas as obrigações 

Não aceito Vide contribuição nº 1. 
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estabelecidas no seu contrato de concessão e nas 
normas da ANEEL, inclusive pela operação e 
manutenção do ativo.  
Justificativa: Uma vez que a transferência de 
instalações entre transmissoras e distribuidoras se 
daria de forma negocial, a condição relacionada a 
eventuais ônus e dívidas seria abrangida na 
negociação.  

 

 

Parágrafo Único A transferência das DIT não retira nem diminui a responsabilidade 

das transmissoras por eventuais dívidas e ônus anteriores à incorporação, que sejam relacionados 

aos ativos. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

101.  AES 

§ 1º A transferência das DIT não retira nem diminui a 
responsabilidade das transmissoras por eventuais 
dívidas e ônus anteriores à incorporação, que sejam 
relacionados aos ativos, respondendo inclusive por 
danos e obrigações relativos as DIT derivados de 
dolo, má- fé ou vícios ocultos e pré-existentes dos 
ativos transferidos 

Justificativa: A AES Brasil entende ser imprescindível 
que a futura regulamentação disponha de forma clara 
e abrangente o princípio da responsabilidade das 
transmissoras por eventuais pendências pré- 
existentes. Frisa-se que a presente proposta não 
afasta a responsabilidade das transmissoras quando 
a distribuidora optar por realizar uma avaliação mais 
abrangente dos ativos, de acordo com a proposta 
contida no artigo 3-A acima. Isto porque situações de 
vícios ocultos, por exemplo, podem não ser 
apontados/mapeados na referida avaliação, os quais, 
não de outra forma, devem recair ao encargo da 
transmissora. 

Não aceito As hipóteses que a 
contribuição deseja 
adicionar já estão 
cobertas pelo texto 
original. 

102. 0 Abradee / 
Celesc 

Parágrafo Único A transferência das DIT não retira 
nem diminui a responsabilidade das transmissoras 
por eventuais dívidas e ônus de qualquer natureza 
anteriores à incorporação, que sejam relacionados 
aos ativos, respondendo inclusive por danos e 
obrigações relativos às DIT derivados de dolo, má-fé 
ou vícios ocultos e pré-existentes dos ativos 

Não aceito Vide contribuição nº 
101. 
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transferidos. 

Justificativas da Abradee e Celesc: A regulamentação 
deve dispor de forma clara a responsabilidade das 
transmissoras por eventuais pendências pré-
existentes. Mesmo quando a distribuidora optar por 
realizar uma avaliação mais abrangente dos ativos. 
Isto porque situações de vícios ocultos, por exemplo, 
podem não ser apontados/mapeados na referida 
avaliação, os quais, não de outra forma, devem recair 
ao encargo da transmissora. 

103.  Cemig 

Parágrafo Único - A transferência das DIT não altera 
retira nem diminui a responsabilidade das 
transmissoras por eventuais dívidas e ônus anteriores 
à incorporação, que sejam relacionados aos ativos. 
decorrentes da legalização dos ativos, indenização 
financeira em fase de servidão administrativa, 
pendências jurídicas preexistentes, dolo, má fé e vício 
oculto anteriores à incorporação, que sejam 
relacionados aos ativos. 

Justificativa: A CEMIG entende que a redação 
proposta deve resguardar a concessionária de futuras 
discussões no âmbito judicial e dos riscos de não 
obter êxito nas mesmas quanto à responsabilidade 
pelos passivos existentes relacionados a esses 
ativos. 

Não aceito Vide contribuição nº 
101. 

104.  CTEEP 

Parágrafo Único. O tratamento de eventuais dívidas e 
ônus, incluindo provisões e contingências, associados 
às DIT Exclusivas de que tratam o Art. 2º será objeto 
de negociação entre as partes.  

Não aceito Vide contribuição nº 1. 

105.  CTEEP 

Contribuição caso a ANEEL determine a transferência 
compulsória das DIT: 
Parágrafo Único. Eventuais dívidas e ônus, incluindo 
provisões e contingências, associados às DIT 
Exclusivas deverão acompanhar os ativos, sendo sua 
responsabilidade repassada às distribuidoras. 
Justificativa: Se revela mais razoável e aderente à 
praxe de mercado que o passivo relacionado a um 
ativo o acompanhe no caso de eventual transferência 
de sua titularidade.  

Não aceito A contribuição 
incentiva a 
transmissora a não 
cumprir suas 
obrigações no período 
prévio à transferência, 
imputando 
indevidamente à 
distribuidora 
responsabilidades de 
outrem. 

106.  Furnas 
Parágrafo Único. Para a transferência das DIT, 
deverá ser negociado entre a distribuidora e a 

Não aceito Vide contribuição nº 1. 
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transmissora um plano de ação para sanar eventuais 
dívidas e ônus pré-existentes das DIT, regulamentado 
pela ANEEL. 
Justificativa: Primeiramente, fazendo um paralelo com 
as regras da compra e venda dispostas pela 
legislação brasileira, importa ressaltar que o Código 
Civil dispõe, em seu artigo 502, que o vendedor 
responde por todos os débitos que gravem a coisa até 
o momento da tradição. A contrario sensu, conclui-se 
que as partes, através de acordo, podem relativizar a 
referida regra, dis- pondo que o adquirente 
responderá pelas quantias que acompanham a coisa. 
Nesse sentido, destacamos que as questões 
fundiárias relacionadas com comportamentos sociais 
regionais, em sua grande maioria urbanos, têm 
produzido inúmeros casos de invasões de faixas de 
linhas de transmissão, cuja normalização requer uma 
ação conjunta dos agentes concessionários e do 
poder público, requerendo na sua solução altos 
valores de investimentos. O segmento de transmissão 
ainda não possui uma regulação específica que 
reconheça os custos decorrentes dos esforços 
necessários à solução dessas questões. No 
segmento de distribuição questões relacionadas com 
perdas comerciais, que podem ser entendidas como 
uma violação da integridade dos ativos da 
concessionária seguida de furto de energia já 
possuem uma larga e detalhada normativa regulatória 
que reconhece os custos decorrentes do furto da 
energia, bem como os custos dos esforços 
necessários a regulariza- ção e controle das invasões 
à rede da concessionária. Essa é uma experiência 
exitosa, já bastante vivenciada pela Agência e pelas 
distribuidoras, que deve balizar a construção de uma 
solução para problemas fundiários motivados por 
desajustes sociais, em ativos a serem transferidos 
paras as distribuidoras. A motivação da proposta de 
FURNAS se dá diante da ausência de um tratamento 
regulató- rio adequado para o reconhecimento de 
investimentos requeridos ao setor de transmissão no 
trato dessa questão e na identificação de um 
reconhecido processo de controle de ativos urbanos 
praticados pelas distribuidoras de forma pactuada 
com o regulador e consequente reconhecimento dos 
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custos exigidos para solução desses problemas. 

107.  Light 

Parágrafo Único. A transferência das DIT somente se 
efetivará se não houver dívidas e ônus anteriores à 
incorporação.  
Justificativa: A incorporação fica condicionada a 
adequação dos equipamentos e instalações às 
condições normais de operação, manutenção e 
conservação.  

Não aceito Vide RAC da 1ª fase 
da AP nº 41/2015. 

108.  Neoenergi
a 

Parágrafo Único A transferência das DIT não retira 
nem diminui a responsabilidade das transmissoras 
por eventuais dívidas e ônus de qualquer natureza 
anteriores à incorporação, que sejam relacionados 
aos ativos, respondendo inclusive por danos e 
obrigações relativos as DIT derivados de dolo, má-fé 
ou vícios ocultos e pré- existentes dos ativos 
transferidos, assim como pendências jurídicas em 
tramitação relacionadas à invasão de faixa de 
servidão para fins de desapropriação e instituição de 
servidão administrativa que repercutam indenizações 
de valores financeiros. 
Justificativa: A regulamentação deve dispor de forma 
clara a responsabilidade das transmissoras por 
eventuais pendências pré-existentes. É importante a 
inserção de texto que esclareça e determine a 
manutenção da responsabilidade com as 
transmissoras para os processos referentes à invasão 
de faixas de servidão administrativa em tramitação 
que repercutam na necessidade de indenização de 
valores financeiros, estabelecimento de servidão 
administrativa ou desapropriação de terrenos. 

Não aceito Vide contribuição nº 
101. 

 

 

Proposta de inclusão de itens no art. 9º: 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

109. 0 AES 

§ 2º Após a incorporação, as eventuais dívidas e ônus 
pré-existentes das DIT que sejam sanadas pela 
distribuidora, devem ser encaminhadas à ANEEL, 
visando o reconhecimento da indenização devida pela 
transmissora, que ocorrerá com atualização pro rata 
die pelo IGP-M acrescido de 1% (um por cento) ao 
mês, sem prejuízo das eventuais sanções 

Não aceito A indenização deve 
ser estabelecida 
conforme cada caso 
concreto. 
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administrativas cabíveis. 

Justificativa: A AES Brasil assevera a pertinência de 
se constar na futura regulamentação o procedimento 
a ser observado pela distribuidora para constituição 
da indenização a ser paga pela transmissora, quando 
as eventuais dívidas e ônus pré-existentes sejam 
sanados pelo agente de distribuição. Desta maneira, 
entende-se estar concebendo o devido tratamento 
dos casos ao encaminhá-los para a convalidação da 
ANEEL, a qual dispõe de competência para avaliação 
da ação de regularização e seus respectivos custos. 

110.  Chesf 

§2° As eventuais dívidas e ônus anteriores à 
incorporação de que trata o §1° devem ser 
devidamente comprovadas à transmissora e sanadas 
mediante acordo entre as partes. 

Justificativa: Deve-se deixar claro que eventuais 
dívidas e ônus anteriores à incorporação devem ser 
devidamente comprovadas pela distribuidora à 
transmissora, bem como devem ser sanadas 
mediante acordo entre as partes. 

Não aceito A ausência de acordo 
entre as partes não 
pode ser razão para 
afastar a 
responsabilidade da 
transmissora, sob o 
risco de haver 
bloqueio a esses 
acordos. 

 

 

Art. 10 A transmissora deve assegurar livre acesso às instalações a serem incorporadas, 

bem como à documentação a elas relacionadas para a distribuidora que receberá os ativos. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

111. 0 CTEEP 

Art. 10 A transmissora deve assegurar livre acesso às 
instalações a serem incorporadas na forma do art. 2º, 
bem como à documentação a elas relacionadas para 
a distribuidora que receberá os ativos. 

Não aceito O texto original é 
suficientemente claro. 

 

 

Proposta de inclusão de itens no art. 10: 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

112. 0 CPFL 

§1º Caberá à transmissora assegurar a inexistência 
de pendências jurídicas nos ativos a serem 
transferidos para as distribuidoras (faixa de servidão, 
invasões, licenciamento ambiental, IPTU, outros 
impostos, dívidas, processos jurídicos em andamento, 

Não aceito Possibilidade já 
abrangida pelo art. 8º. 
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etc). 

Justificativa: Necessidade de comando regulatório 
para assegurar a transferência dos ativos livres de 
pendência. 

 

 

Art. 11 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

Sem contribuições. 

 

 

ROMEU DONIZETE RUFINO 

 

 

Proposta de inclusão de novos artigos: 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

113. 0 AES 

Art.3 – A. A seu critério, a distribuidora poderá realizar 
uma avaliação mais abrangente das DIT listadas no 
Anexo, visando verificar, dentre outros, a situação 
física, ambiental e imobiliária dos ativos a serem 
incorporados.  

§1º A avaliação a que se refere o caput deve ser 
entregue em até 30 (trinta) dias antes da data em que 
a distribuidora assumir a operação dos ativos.  

§2º O resultado das avaliações realizadas pela 
distribuidora deverão ser encaminhadas à ANEEL.  

§3º Os custos relativos às avaliações terão seu 
reconhecimento tarifário no momento da incorporação 
dos ativos pela distribuidora.  

§4º A responsabilidade financeira pelas adequações 
identificadas na avaliação referida no caput deverá 
observar o §2º do artigo 9 desta resolução. 

Justificativa: A AES Brasil entende ser razoável o 
estabelecimento de normativo que preveja a 
possibilidade da distribuidora realizar uma avaliação 
mais abrangente das DIT a serem incorporadas, bem 
como o reconhecimento tarifário dos custos incorridos 

Aceito Será incluída 
disposição conforme 
as justificativas 
apresentadas. 
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com tal iniciativa. Alinhado ao que a ANEEL cita na 
NT, o objetivo da AES Brasil é de esclarecer as 
eventuais pendências dos ativos a serem 
incorporados, visando segregar responsabilidades 
das partes antes e pós incorporação. Ademais, 
cumpre destacar o posicionamento da própria 
Agência que manifesta não dispor de meios para 
verificar os ativos que serão transferidos. Neste 
prisma, entende-se pertinente a presente proposta da 
AES Brasil para que a distribuidora possa realizar a 
verificação/avaliação dos ativos a serem 
incorporados, e o devido encaminhamento desta 
avaliação à Agência, dado que tal procedimento 
preserva os interesses da ANEEL e dos 
consumidores acerca da situação dos ativos que 
prestam o serviço de fornecimento de energia elétrica. 

114.  Celesc 

Art. X A distribuidora responsável por incorporar as 
DIT deverá providenciar a contratação de laudo 
técnico, com o objetivo de avaliar as condições dos 
ativos, manutenções e investimentos necessários. Os 
custos referentes à este serviço serão reconhecidos 
na revisão tarifária da distribuidora. 

§1º O laudo de avaliação deverá apontar 
detalhadamente a condição de equipamentos e 
instalações e não conformidades de natureza técnica, 
patrimonial, fundiária, sócio-ambiental, dívidas e ônus 
de qualquer natureza que impliquem na transferência 
de obrigações ou riscos para a operação segura 

Justificativa: É fundamental em qualquer processo de 
incorporação de ativos conhecer previamente a real 
condição dos mesmos, assim a elaboração de laudo 
de avaliação por empresa especializada é condição 
fundamental para assegurar o conhecimento prévio 
pela distribuidora. 

A eventual presença de passivos ou ônus pré-
existentes, que tenham o poder de onerar e transferir 
responsabilidades para as distribuidoras, a norma 
deve prever mecanismo de proteção a quem pretende 
incorporar. Esses passivos ou ônus são, em muitos 
casos, de difícil mensuração podem tornar imprecisa 
a avaliação prévia do real risco ou impacto financeiro 
que podem oferecer no curto prazo. 

Não aceito O reconhecimento 
dos custos do laudo 
deve seguir o 
PRORET. 
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115.  Cemig 

Art. 11. Alterar a redação do §3º no Art. 4°-B, da 
Resolução Normativa nº 068, de 2004, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: Art. 4°-B A conexão 
em barramento integrante das DIT será autorizada à 
concessionária de transmissão proprietária do 
barramento existente e deverá ter a implementação 
das respectivas instalações precedida de celebração 
do CCT e do contrato de uso do sistema, observado o 
disposto no art. 4º-A, §§ 4°, 5°, 6º e 7°, atribuindo-se 
à concessionária de transmissão proprietária da 
subestação existente a responsabilidade pela 
implementação de reforços na própria subestação. § 
2° É facultado acordo entre as partes para a 
implementação da conexão de que trata o “caput” e 
das adequações referidas no § 1º, mediante 
comunicação formal das partes à ANEEL até 90 
(noventa) dias após a emissão do Parecer de Acesso 
pelo ONS. §3º A concessionária ou permissionária de 
distribuição, para atendimento ao seu mercado cativo, 
deverá, mediante acordo entre as partes, implementar 
a conexão de que trata o “caput” e as adequações 
referidas no § 1º, excetuados os casos de conexão 
em barramento ao qual se conecta o secundário ou o 
terciário de transformadores de potência integrantes 
da Rede Básica, quando se aplica o disposto no § 2º. 
Para as instalações de transmissão em que a 
distribuidora não possui ativos, a implantação de 
novas conexões poderá ser atribuída a transmissora, 
mediante acordo entre as partes. 

Justificativa: Essa proposição tem por objetivo evitar a 
duplicação de infraestrutura (casa de controle, 
sistema de aquisição, supervisão, controle e proteção, 
etc.) e atividades (documentação, gestão, O&M, etc), 
resultando em investimentos inapropriados das 
empresas do setor elétrico, além de aumentar a 
complexidade e o risco operativo naquelas 
instalações de transmissão em que a distribuidora 
não possua ativos e a transmissora já possui outras 
entradas de linhas. Além disso, esse comando 
contribuirá para a almejada modicidade tarifária, 
conforme apresentado nas contribuições dessa 
audiência pública, em sua 1ª fase. Ressalta-se que 
essa situação foi retratada no item 38 da nota técnica 

Não se aplica A norma em estudo 
não trata de conexão 
em DIT. 
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0048/2016- SRD/SRT/SCT/SGT/SFF/ANEEL que 
recomenda a não transferência de ativos de RBF às 
distribuidoras. 

116.  Chesf 

Art. 11 A ANEEL, até julho de 2018, analisará os 
impactos na transferência de todas as SE DIT e LD 
para as distribuidoras e avaliará a pertinência da 
transferência compulsória dessas instalações. 

Justificativa: Através da Nota Técnica n° 0048/2016- 
SRD/SRT/SCT/SRM/SGT/SFF/ANEEL, de 
12/04/2016, a ANEEL reconhece que os modelos de 
estimativa de custos eficientes adotados pela Agência 
na regulação econômica nos setores de transmissão 
e distribuição sãodiferentes e não permitem 
comparação. A Agência conclui não ser possível, 
nesse momento, certificar-se que a transferência de 
todas as DIT é realmente benéfica, sendo mais 
prudente manter a situação atual. Entretanto, a 
dificuldade com a expansão dessas instalações de 
âmbito próprio da distribuição, dificuldades das 
transmissoras em operar ativos em níveis de tensão 
mais baixos e as diferenças das regras de conexão 
aos acessantes do sistema de distribuição ainda 
necessitam ser equacionados. Nesse sentido, 
sugerimos que a Agência faça até julho de 2018 uma 
análise dos impactos na transferência de todas as SE 
DIT e LD e avalie a pertinência da transferência 
compulsória dessas instalações. 

Não aceito Quando julgar 
pertinente, a ANEEL 
indicará o estudo na 
Audiência Pública da 
Agenda Regulatória. 

117.  Chesf 

Art. 12 Os Contratos de Concessão de Transmissão 
devem ser aditados no prazo de até 90 (noventa dias) 
após à incorporação das instalações. 

Justificativa: Os Contratos de Concessão de 
Transmissão devem ser aditados com a exclusão das 
instalações que serão incorporadas pela distribuidora 
de forma a refletir as instalações de propriedade da 
transmissora. 

Não aceito Não é necessário 
excluir as instalações 
do contrato de 
concessão de 
transmissão, uma vez 
que a possibilidade de 
exclusão já é prevista. 

118.  CPFL 

Art. xxº Para as incorporações de que trata esta 
Resolução, a transmissora não pode exigir da 
distribuidora quaisquer obrigações não previstas 
nesta Resolução, tampouco faz jus ao recebimento 
por atividades de estudo, fiscalização, vistoria ou 
comissionamento. 

Não aceito A justificativa é vaga. 
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Justificativa: Compatibilizar o relacionamento 
esperado entre transmissora e distribuidora no 
processo de transferência de ativos de que trata a 
resolução. 

119.  CPFL 

Art. XX As distribuidoras ficam autorizadas a incluir as 
DIT a serem incorporadas na planilha de Dados 
Iniciais no âmbito da Revisão Tarifária, para que a 
metodologia de cálculo de Custos Operacionais 
Regulatórios das distribuidoras considerem estes 
ativos. 

Justificativa: Sugere-se que a ANEEL deixe explícita a 
autorização para as distribuidoras encaminharem a 
lista dos ativos das DIT a serem incorporadas 
também nos Dados Iniciais da Revisão Tarifária, para 
que estes ativos sejam capturados pela metodologia 
de cálculo de Custos Operacionais Regulatórios. 

Não aceito. Será feito de acordo 
com a metodologia 
vigente. 
A metodologia 
prevista no 
Submódulo 2.2  define 
como serão 
atualizados os dados 
para fins dos cálculo 
dos custos 
operacionais no 
momento da revisão 
tarifária considerando 
todos os ativos da 
concessão de forma 
indistinta. Não há 
necessidade de 
introduzir esse 
elemento na 
Resolução. 
 

120.  CPFL 

Art. XX Caberá à ANEEL, em resolução específica, 
definir as regras de expansão das DIT de uso 
compartilhado. 

Justificativa: Atualmente há vácuo regulatório para a 
expansão das DIT de uso compartilhado. Sem a 
definição de regras claras, corre-se o risco de 
estagnação das DIT compartilhadas, comprometendo 
o atendimento ao crescimento do mercado das 
distribuidoras e acessantes de geração que se 
utilizam ou vierem a utilizar destas redes. 

Não aceito A Resolução 
Normativa nº 68/2004 
já estabelece, de 
forma clara, a 
responsabilidade pela 
expansão das DIT. 

121.  CPFL 

Art. XX Pontos de MUST existentes ou novos que 
possuam linhas DIT que passarão para as 
distribuidoras, linhas estas identificadas pelo ONS 
como sendo de interesse sistêmico (interligação 
regional, escoamento de geração centralmente 
despachada, otimização energética, etc) não estarão 
sujeitos as parcelas de ineficiência por 
sobrecontratação ou por ultrapassagem de Montantes 

Não aceito Situação já prevista 
na REN 666/2015. 
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de Uso do Sistema de Transmissão – MUST. 

Justificativa: DIT com estas características estarão 
sujeitas ao controle operacional do ONS, podendo ser 
operadas à revelia de seus futuros donos (as 
distribuidoras). Mesmo que isto não venha a ocorrer, 
o controle do despacho (realizado pelo ONS) de 
Usinas conectadas nestas DIT ou mesmo que se 
utilizem destas DIT de maneira indireta (para o 
escoamento de suas gerações), impossibilitará às 
distribuidoras o controle dos MUST, aumentando, em 
muito, os riscos de PIS ou PIU. 

122.  CPFL 

Art XX As descontratações de MUST resultantes da 
transferência das DIT ocorrerão de forma não 
onerosa para as distribuidoras. 

Justificativa: A transferência das DIT podem 
ocasionar descontratação de pontos de MUST, ou 
reduções superiores a 10% e, dessa forma, entende-
se que deve haver previsão regulatória para que não 
ocorram de forma onerosa às distribuidoras. Ainda, 
entende-se que a incorporação dos ativos deva 
ocorrer sem a cobrança dos Encargos (EUST) 
previstos conforme parágrafo 5º do Artigo 5º da 
Resolução Normativa Nº666/2015, ou seja sem ônus 
ou consequências financeiras para as distribuidoras. 

Não aceito Situação já prevista 
na REN 666/2015. 

123.  CTEEP 

Art 2º - A transferência de ativos entre a 
concessionária de transmissão detentora de DIT 
Exclusivas e a distribuidora que as utiliza, se dará 
mediante acordo, que deve ser pautado nas seguintes 
premissas:  
I – Livre negociação das condições associadas à 
transferência desses ativos, tendo como princípio a 
conservação do equilíbrio econômico-financeiro dos 
respectivos contratos de concessão, sem ônus ao 
interesse público, visando a modicidade tarifária;  
II – Garantia de que a operação não gerará riscos 
operacionais adicionais para o sistema, mantendo ou 
melhorando a qualidade na prestação dos serviços;  

III - Tratamento adequado de dívidas e ônus 
relacionados aos ativos transferidos;  
IV – Garantia do recebimento, pelas Transmissoras, 
dos valores tratados na Portaria MME nº 120/2016 

Não aceito Vide contribuição nº 1. 
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referente aos ativos transferidos.  

124.  CTEEP 

Art. 10 O acordo previsto no Art. 2º desta Resolução 
deve ser submetido à homologação prévia da ANEEL.  
Parágrafo Único. A homologação de que trata o caput 
não poderá ser negada se demonstrado que o custo 
marginal de operação e manutenção dos ativos objeto 
da transferência para as distribuidoras é menor que 
para as transmissoras, não havendo ônus para o 
Poder Concedente e para o consumidor final.  

Não aceito Vide contribuição nº 1. 

125.  CTEEP 

Art. 11. Ficam alterados os Arts. 3º e 4º da Resolução 
Normativa n° 67, de 08 de junho de 2004, que 
passam a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 3° Integram a Rede Básica do Sistema Interligado 
Nacional - SIN as Instalações de Transmissão, 
definidas conforme inciso II do artigo anterior, que 
atendam a qualquer um dos seguintes critérios:  
I – linhas de transmissão, barramentos, 
transformadores de potência e equipamentos de 
subestação em tensão igual ou superior a 230 kV;  
II – transformadores de potência com tensão primária 
igual ou superior a 230 kV e tensões secundária e 
terciária inferiores a 230 kV, bem como as respectivas 
conexões e demais equipamentos ligados ao terciário, 
a partir de 1° de julho de 2004;  
III - linhas de transmissão, barramentos, 
transformadores de potência e  
equipamentos de subestação, ainda que com tensão 
inferior a 230 kV, que formem anel ou que exerçam 
função de transmissão, caracterizada por fluxos de 
potência que dependem essencialmente do despacho 
de geração na rede elétrica;  
IV - linhas de transmissão, barramentos, 
transformadores de potência e equipamentos de 
subestação, ainda que com tensão inferior a 230 kV, 
quando do uso compartilhado por mais de uma 
concessionária de distribuição.  
Art. 4° Não integram a Rede Básica as Instalações de 
Transmissão que atendam aos seguintes critérios:  
I – linhas de transmissão, barramentos, 
transformadores de potência e equipamentos de 
subestação, em qualquer tensão, quando de uso de  
centrais geradoras, em caráter exclusivo ou 
compartilhado, ou de consumidores livres, em caráter 

Não aceito Vide RAC da 1ª fase 
da AP nº 41/2015. 

48554.002653/2016-00-1 (ANEXO: 001)



 

exclusivo;  
II – instalações e equipamentos associados, em 
qualquer tensão, quando de uso exclusivo para 
importação e/ou exportação de energia elétrica e não 
definidos como instalações de transmissão de energia 
elétrica destinadas a interligações internacionais; e  
III – linhas de transmissão, barramentos, 
transformadores de potência e equipamentos de 
subestação, em tensão inferior a 230 kV, com 
características radiais para atendimento exclusivo ao 
mercado de uma distribuidora e não localizados em 
subestações com níveis de tensão primária igual ou 
superior a 230  
kV, quando não se enquadrem nos  
incisos III e IV do Art. 3º.”  
Justificativa:  
Sugestão de redação para adequar o conceito de 
redes ao critério híbrido de classificação, 
considerando função + tensão, conforme amplamente 
exposto nas contribuições da CTEEP apresentadas 
na primeira fase da AP nº 41/2015, e ratificadas no 
item VI.1 das Contribuições à segunda fase. Sendo 
este, inclusive, consistente com os padrões 
interacionais, atendendo também as premissas 
impostas pela legislação, particularmente o Art. 17 da 
Lei n.º 9.074/1995.  

126.  Demei 

Art. XXº A transferência de DIT, mediante acordo 
entre a transmissora proprietária da instalação as 
distribuidoras, deve observar as seguintes condições 
gerais: I – as DIT identificadas como Linha de 
Distribuição – LD devem ser incorporadas pelas 
concessionárias de distribuição que detém os ativos à 
jusante do ponto de conexão. II – as DIT identificadas 
como subestação SE DIT devem ser incorporadas 
pela distribuidora detentora da área de Concessão 
onde se localiza a subestação, com exceção das 
entradas de linha referentes ao acesso de 
distribuidora; 
Justificativa: A Nota Técnica n° 0048/2016- 
SRD/SRT/SCT/SRM/SGT/SFF/ANEEL remete a 
transferência compulsória de DITs de uso exclusivo. 
No entanto, a minuta de Resolução Normativa não é 
precisa quanto a sua abrangência: DIT de uso 
exclusivo ou DIT de uso compartilhado ou ambas. Em 

Não aceito Vide contribuição nº 1. 
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nenhum fragmento do texto da minuta de Resolução 
Normativa é mencionada “DIT de Uso Exclusivo”. No 
caso das DITs não listadas no Anexo da Minuta de 
Resolução Normativa, da segunda fase da audiência 
pública 041/2015, prevê-se a transferência mediante 
acordo entre a transmissora proprietária da instalação 
as distribuidoras. Contudo o §3º do Art. 1º NÃO defini 
quais são os agentes envolvidos na transferência 
mediante acordo e se a regra se aplica as DITs de 
uso exclusivo ou compartilhadas. Assim sendo, todas 
as distribuidoras conectadas a uma mesma DIT 
estariam, supostamente, habilitadas a incorporá-la. 
Esta lacuna abre forte precedente para conflitos de 
interesse, sobretudo no caso de DITs de uso 
compartilhado. Desse modo, sugere-se, de modo 
enfático, que seja incluído um novo artigo a 
Resolução Normativa, mantendo-se as condições 
gerais para transferência de DITs, propostos 
naprimeira fase da audiência pública 041/2015. 
Impreterivelmente, mantendo-se o critério que as DIT 
identificadas como subestação SE DIT devem ser 
incorporadas pela concessionária detentora da área 
de Concessão, onde se localiza a subestação. Além 
disso, que as DIT identificadas como Linha de 
Distribuição – LD devem ser incorporadas pelas 
concessionárias de distribuição que detém os ativos à 
jusante do ponto de conexão (Rede Básica). A 
contribuição em tela tem como objetivo central definir, 
de forma precisa, a abrangência Resolução 
Normativa, bem como dar transparência e serenidade 
nas eventuais transferências de DITs, mediante 
acordo entre as transmissoras e concessionárias de 
distribuição. Adicionalmente, esta contribuição visa 
proporcionar transparência às futuras relações 
contratuais de suprimento entre as transmissoras e 
distribuidoras, restando claro quem são as supridoras 
e as supridas. 

127.  Eletrosul 

Art. 11 Alterar o caput do art. 4º-A e inserir o § 10 no 
referido artigo da Resolução Normativa nº 68, de 8 de 
junho de 2004, com as seguintes redações: “Art. 4º-A 
A conexão por meio de seccionamento de linha 
integrante das DIT deverá ser, ressalvado o disposto 
nos §§ 8º, 9º e 10 deste artigo, autorizada em favor 
da concessionária detransmissão proprietária da 

Não aceito Não haverá alteração 
do conceito de DIT. 
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linha. ................... § 10 A seu critério e mediante 
manifestação formal até 90 (noventa) dias após a 
emissão de Parecer de Acesso pelo ONS, a 
concessionária ou permissionária de distribuição 
poderá implementar as entradas e as extensões de 
linha, associados ao seccionamento, sendo que: I – a 
concessionária ou permissionária de distribuição 
deverá elaborar o projeto básico e o executivo, além 
de especificar os equipamentos, em observância aos 
Procedimentos de Rede e às normas e padrões 
técnicos da concessionária de transmissão para as 
quais serão transferidas as instalações; II – a 
concessionária ou permissionária de distribuição, sem 
direito à indenização, deverá transferir à 
concessionária de transmissão proprietária da linha 
seccionada, para fins de vinculação à respectiva 
concessão, as entradas e as extensões de linha 
associadas ao seccionamento, os equipamentos 
necessários para adequações nos terminais da linha 
seccionada, referentes aos sistemas de 
telecomunicação, proteção, comando e controle, e 
sobressalentes necessários à manutenção das 
instalações a serem transferidas; III - a 
concessionária de transmissão proprietária da linha 
seccionada deverá verificar a conformidade das 
especificações e projetos, participar do 
comissionamento das instalações que serão 
vinculadas à sua concessão e instalar os 
equipamentos necessários para adequações nos 
terminais da linha seccionada, referentes aos 
sistemas de telecomunicação, proteção, comando e 
controle, de forma a não comprometer o cumprimento 
do cronograma de implantação, sendo essas 
atividades ressarcidas pela distribuidora, no valor de 
3,0% (três por cento) do custo de construção 
efetivamente realizado dos ativos transferidos, por ela 
informado; IV - será estabelecida parcela adicional da 
RAP em favor da concessionária de transmissão 
proprietária da linha seccionada, destinada a cobrir os 
custos de referência para a operação e manutenção 
das instalações transferidas, a ser considerada no 
cálculo da tarifa de uso; V - as transferências 
ocorrerão pelo custo de construção efetivamente 
realizado, sendo estes custos informados pelo 
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cedente, e se darão de forma não onerosa para a 
concessionária de transmissão, devendo ser 
registradas no ativo imobilizado da cessionária e ter 
como contrapartida Obrigações Vinculadas à 
Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica 
(Obrigações Especiais).” 
Justificativa: Considerando que não houve motivação 
da ANEEL acerca da não aceitação desta 
contribuição na 1ª fase da AP 041/2015, estamos 
propondo novamente: A ANEEL alega que existe 
dificuldade de as distribuidoras garantirem as 
ampliações e reforços das DIT no ritmo demandado 
pelos usuários do sistema de distribuição. Tal fato tem 
ocorrido principalmente para os acessos de novas 
subestações de distribuição por meio de 
seccionamentos de DIT Para a conexão em 
barramento integrante das DIT, é facultado à 
distribuidora a implementação da referida conexão 
(art. 4º-B) Já para a conexão por meio de 
seccionamento de LT integrante das DIT, a 
implementação deverá ser autorizada à 
concessionária de transmissão proprietária da LT (art. 
4º-A) Propõe-se a adequação na REN nº 68/2004, 
permitindo a execução desses reforços nas DIT pelas 
distribuidoras, o que contribuiria para minimizar 
substancialmente as dificuldades apontadas, 
eliminando também o processo autorizativo e o 
descasamento das obras de cada agente. Este tópico 
já fora apresentado na 1ª fase da Audiência Pública 
041/2015 mas a contribuição não foi aceita pela 
ANEEL que não motivou a não aceitação. 
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Anexo 

 

Edificação 
Classifi-
cação 

Situação operacional 
Distribuidora 
responsável 

Atual 
proprietária 

ALEGRETE SE DIT 
Em operação e 
reforços autorizados 

AES Sul ELETROSUL 

ARAQUARI (HYOSUNG) SE DIT Em operação Celesc ELETROSUL 

BUGRES SE DIT Em operação RGE CEEE-GT 

C.G.IMBIRUSSU SE DIT Em operação EMS PPTE 

CACONDE SE DIT Em operação CPFL Leste CTEEP 

CAMETA SE DIT Em operação Celpa ELETRONORTE 

CAMPO GRANDE SE DIT Em operação EMS ELETROSUL 

CANASTRA SE DIT Em operação RGE CEEE-GT 

CARDOSO SE DIT Em operação Elektro CTEEP 

CASA BRANCA SE DIT Em operação CPFL Leste CTEEP 

D.SANTA CRUZ SE DIT Em operação EMS ELETROSUL 

DECASA SE DIT Em operação EDEVP CTEEP 

EREXIM 1 SE DIT Em operação RGE CEEE-GT 

FARROUPILHA 1 SE DIT 
Em operação e 
reforços autorizados 

RGE CEEE-GT 

FLORIANOPOLIS SE DIT Em operação Celesc ELETROSUL 

GAROPABA SE DIT Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

ILHOTA SE DIT Em operação Celesc ELETROSUL 

IMBARIE SE DIT Em operação Ampla FURNAS 

IMBITUBA SE DIT Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

IRIRI SE DIT Em operação Ampla FURNAS 

ITAPETININGA1 SE DIT Reforços Autorizados CPFL Sul CTEEP 

ITAPEVA SE DIT 
Em operação e 
reforços autorizados 

Elektro CTEEP 

ITARARE I SE DIT Em operação Elektro CTEEP 

JAGUARIUNA SE DIT Em operação CPFL Jaguari CTEEP 

JOINVILLE GM SE DIT Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV ADRIANOPOLIS /CEPEL RJ LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV ADRIANOPOLIS /MAGE RJ LD Em operação Ampla FURNAS 

LT 138 kV ALCANTARA /ADRIANOPOLIS RJ LD Em operação Ampla FURNAS 

LT 138 kV ANASTACIO /AQUIDAUANA MS LD Em operação EMS ELETROSUL 

LT 138 kV ARAQUARI (HYOSUNG) 
/JOINVILLE GM SC 

LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV ATIBAIA 3 /RL (MAIRIPORÃ/ 
BRAGANÇA PAULISTA) SP 

LD Em operação Elektro CTEEP 
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LT 138 kV BIGUACU /FLORIANOPOLIS SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV BIGUACU /ITAJAIFAZENDA SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV BIGUACU /TIJUCAS SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV BLUMENAU /ILHOTA SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV C. PAULISTA /VOLTA REDONDA 
SP/RJ 

LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV CACONDE /E.CUNHA SP LD Em operação CPFL Leste CTEEP 

LT 138 kV CAIUA /RL (FLOR.PAULISTA / 
PRE.PRUDENTE) SP 

LD Em operação Caiuá CTEEP 

LT 138 kV CAMBORIU M.B. /ITAJAI SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV CAMPO GRANDE /U.MIMOSO 
MS 

LD Em operação EMS ELETROSUL 

LT 138 kV CAMPOS /C.ITAPEMIRIM RJ/ES LD Em operação Escelsa FURNAS 

LT 138 kV CAMPOS /IRIRI RJ LD Em operação Ampla FURNAS 

LT 138 kV CAMPOS /ROCHA LEAO RJ LD Em operação Ampla FURNAS 

LT 138 kV CANASTRA /TRES COROAS RS LD Em operação RGE CEEE-GT 

LT 138 kV CAPAO BONITO /ITAPEVA SP LD Em operação Elektro CTEEP 

LT 138 kV CARDOSO /RL (AGUA VERMELHA 
/ VOTUPORANGA II) SP 

LD Em operação Elektro CTEEP 

LT 138 kV CASA BRANCA /RL (LIMOEIRO / 
PORTO FERREIRA) SP 

LD Em operação CPFL Leste CTEEP 

LT 138 kV D.DAS NACOES /IVINHEMA MS LD Reforços Autorizados EMS ELETROSUL 

LT 138 kV ELDORADO /GUAIRA MS/PR LD Em operação EMS ELETROSUL 

LT 138 kV EMBU-GUACU /PERUIBE SP LD Reforços Autorizados Elektro CTEEP 

LT 138 kV EREXIM 1 /PASSO FUNDO RS LD Reforços Autorizados RGE CEEE-GT 

LT 138 kV FLOR.PAULISTA /TUPA SP LD Em operação EDEVP CTEEP 

LT 138 kV FLORIANOPOLIS /PALHOCA ESU 
SC 

LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV GAROPABA /J.LACERDA-A SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV GASPAR /ILHOTA SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV ILHOTA /ARAQUARI (HYOSUNG) 
SC 

LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV ILHOTA /ITAJAI SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV ILHOTA /PICARRAS SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV IMBARIE /ADRIANOPOLIS RJ LD Em operação Ampla FURNAS 

LT 138 kV IMBARIE /SAO JOSE RJ LD Em operação Ampla FURNAS 

LT 138 kV IMBITUBA /J.LACERDA-A SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV IMBITUBA /PAL.PINHEIRA SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV IMBITUBA /PALHOCA ESU SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV IRIRI /ROCHA LEAO RJ LD Em operação Ampla FURNAS 

LT 138 kV ITAJAI /ITAJAIFAZENDA SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 
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LT 138 kV ITARARE II /ITAPEVA SP LD Em operação Elektro CTEEP 

LT 138 kV J.S.CATARINA /PICARRAS SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV JACAREPAGUA /ARI FRANCO RJ LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV JACAREPAGUA /COSMOS RJ LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV JACAREPAGUA /MATO ALTO RJ LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV JACAREPAGUA /PALMARES RJ LD Reforços Autorizados Light-D FURNAS 

LT 138 kV JACAREPAGUA /ZONA INDUSTR. 
RJ 

LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV JOINVILLE /J.S.CATARINA SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV JOINVILLE GM /JOINVILLE SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV JOINVILLE GM /JOINVILLE SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV JUPIA /U.MIMOSO SP/MS LD Em operação EMS ELETROSUL 

LT 138 kV L. VERMELHA 1 /VACARIA RS LD Em operação RGE CEEE-GT 

LT 138 kV MASSEY-SPRINGER 
/RL(SCHARLAU/ C. INDUSTRIAL - C1) RS 

LD Em operação AES Sul CEEE-GT 

LT 138 kV MOCOCA /E.CUNHA SP LD Em operação CPFL Mococa CTEEP 

LT 138 kV MOCOCA /RL (E.CUNHA / 
RIBEIRAO PRETO) SP 

LD Em operação CPFL Mococa CTEEP 

LT 138 kV MONGAGUA /RL (EMBU GUAÇU 
/ PERUIBE) SP 

LD Em operação Elektro CTEEP 

LT 138 kV P.LANSUL /RL(SCHARLAU/C. 
INDUSTRIAL - C2) RS 

LD Em operação AES Sul CEEE-GT 

LT 138 kV PAL.PINHEIRA /PALHOCA ESU SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV PALHOCA ESU /GAROPABA SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV PALHOCA ESU /J.LACERDA-A SC LD Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV PALMARES /MATO ALTO RJ LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV PENAPOLIS /RL (PROMISSAO / 
NOVA AVANHANDAVA) SP 

LD Em operação CPFL Paulista CTEEP 

LT 138 kV PERUIBE /REGISTRO SP LD Em operação Elektro CTEEP 

LT 138 kV PIMENTA /ARCOS MG LD Em operação Cemig-D CEMIG-GT 

LT 138 kV REGISTRO /CAPAO BONITO SP LD Em operação Elektro CTEEP 

LT 138 kV ROCHA LEAO /MAGE RJ LD Em operação Ampla FURNAS 

LT 138 kV S. LUIZ /RL (TRENSURB 
SCHARLAU/ C. INDUSTRIAL - C1) RS 

LD Em operação AES Sul CEEE-GT 

LT 138 kV SANTA CRUZ /JACAREPAGUA RJ LD Reforços Autorizados Light-D FURNAS 

LT 138 kV SANTA CRUZ /PALMARES RJ LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV SANTA CRUZ /ZONA INDUSTR. RJ LD Em operação Light-D FURNAS 

LT 138 kV SANTA MARIA1 /ALEGRETE RS LD Reforços Autorizados AES Sul CEEE-GT 

LT 138 kV SANTA MARTA /L. VERMELHA 1 
RS 

LD Em operação RGE CEEE-GT 

LT 138 kV SAO JOSE /MAGE RJ LD Em operação Ampla FURNAS 
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LT 138 kV SCHARLAU /C.INDUSTRIAL RS LD Em operação AES Sul CEEE-GT 

LT 138 kV TIJUCAS /CAMBORIU M.B. SC LD Em operação Celesc ELETROSUL 

LT 138 kV TRES COROAS /TAQUARA RS LD Reforços Autorizados RGE CEEE-GT 

LT 138 kV TRES IRMAOS /TRES LAGOAS SP LD Em operação Elektro CTEEP 

LT 138 kV TUCURUI VILA /CAMETA PA LD Em operação Celpa ELETRONORTE 

LT 138 kV USI CAMPOS /CAMPOS RJ LD Em operação Ampla FURNAS 

LT 69 kV ABAIXADORA /MULUNGU BA LD Em operação Coelba CHESF 

LT 69 kV ALEGRETE2 /ALEGRETE RS LD Em operação AES Sul CEEE-GT 

LT 69 kV BARIGUI /SANT.QUITERIA PR LD Em operação Copel-D COPEL-GT 

LT 69 kV BUGRES /CANASTRA RS LD Em operação RGE CEEE-GT 

LT 69 kV ITARARE I /ITARARE II SP LD Em operação Elektro CTEEP 

LT 69 kV JABOATAO /RECIFE II RJ/PE LD Em operação Celpe CHESF 

LT 69 kV MOD.REDUZIDO /RL ( 
ABAIXADORA / MOXOTO ) BA 

LD Em operação Coelba CHESF 

LT 69 kV SANTA MARTA /CARAZINHO RS LD Em operação RGE CEEE-GT 

LT 69 kV TRIUNFO /SAO JERONIMO RS LD Reforços Autorizados CEEE-D CEEE-GT 

LT 69 kV TUCURUI /TUCURUI VILA PA LD Em operação Celpa ELETRONORTE 

LT 69 kV UBERABA /GUATUPE PR LD Em operação Copel-D COPEL-GT 

LT 88 kV ASSIS /DECASA SP LD Em operação EDEVP CTEEP 

LT 88 kV ASSIS I /RL (CANOAS II / ASSIS) SP LD Em operação EDEVP CTEEP 

LT 88 kV CAIUA /RL (ASSIS / P. PRUDENTE) 
SP 

LD Em operação Caiuá CTEEP 

LT 88 kV DECASA /CANOAS II SP LD Em operação EDEVP CTEEP 

LT 88 kV ITAPETININGA2 /ITAPETININGA1 
SP 

LD Reforços Autorizados CPFL Sul CTEEP 

LT 88 kV MONGAGUA /PEDRO TAQUES SP LD Em operação Elektro CTEEP 

LT 88 kV OURINHOS /CHAVANTES SP LD Reforços Autorizados CPFL Santa CTEEP 

LT 88 kV OURINHOS 1 /RL (CHAVANTES / 
SALTO GRANDE) SP 

LD Em operação CPFL Santa CTEEP 

LT 88 kV OURINHOS 2 /RL (CHAVANTES / 
SALTO GRANDE) SP 

LD Em operação CPFL Santa CTEEP 

LT 88 kV PALMITAL /RL (CANOAS II / ASSIS) 
SP 

LD Em operação EDEVP CTEEP 

LT 88 kV SALTO GRANDE /OURINHOS SP LD Em operação CPFL Santa CTEEP 

MOCOCA SE DIT Em operação CPFL Mococa CTEEP 

MOD.REDUZIDO SE DIT Em operação Coelba CHESF 

MONGAGUA SE DIT Em operação Elektro CTEEP 

MULUNGU SE DIT Em operação Coelba CHESF 

PAL.PINHEIRA SE DIT Reforços Autorizados Celesc ELETROSUL 

PENAPOLIS SE DIT Em operação CPFL Paulista CTEEP 
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PERUIBE SE DIT Em operação Elektro CTEEP 

REGISTRO SE DIT 
Em operação e 
reforços autorizados 

Elektro CTEEP 

ROCHA LEAO SE DIT Em operação Ampla FURNAS 

SANTA MARIA1 SE DIT 
Em operação e 
reforços autorizados 

AES Sul CEEE-GT 

SE SAO JERONIMO (CEEE-D) SE DIT Reforços Autorizados CEEE-D CEEE-GT 

TIJUCAS SE DIT Em operação Celesc ELETROSUL 

TUCURUI VILA SE DIT Em operação Celpa ELETRONORTE 

U.MIMOSO SE DIT Em operação EMS ELETROSUL 

USI CAMPOS SE DIT 
Em operação e 
reforços autorizados 

Ampla FURNAS 

 
 
Proposta de alteração de ativos já existentes no anexo: 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

128. 0 Celesc 

Ativo: LT 138 kV Araquari (Hyosung)/Joinville GM 

Alteração: Correção de nomenclatura para LT 138 kV 
Araquari (Hyosung)/Joinville Santa Catarina 

Aceito Nomenclatura 
alterada. 

129.  Celesc 

Ativo: - LT 138 kV Joinville GM/Joinville 

Alteração: Correção de nomenclatura para LT 138 kV 
Joinville GM / Joinville Santa Catarina 

Aceito Nomenclatura 
alterada. 

130.  Chesf 

Ativo: SE Mod. Reduzido 

Alteração: Tais instalações devem ser objeto de 
indenização. Destaca-se que não conseguimos 
reproduzir o valor da indenização de R$ 7.228.027,54, 
apresentado na Nota Técnica n° 0048/2016-
SRD/SRT/SCT/SRM/SGT/SFF/ANEEL, para a SE 
MODELO REDUZIDO. 

Não se aplica A norma não 
estabelece valor 
específico para 
indenização. O valor 
foi alcançado apenas 
para fins de estimativa 
dos impactos das 
transferências. 

131.  CPFL 

Ativo: LT 138 kV JACUI /PASSO REAL RS 

Alteração: Incorporação pela RGE, e não pela AES 
Sul como inicialmente proposto. 

Justificativa: Atende carga predominante da RGE (SE 
Jacuí/Cruz Alta). Linha dentro da área de concessão 
da RGE. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

132.  CPFL 
Ativo: LT 138 kV JACUI /SANTA MARIA1 RS 

Alteração: Incorporação pela RGE e AES Sul, e não 

Não aceito Vide contribuição 158. 
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pela AES Sul como inicialmente proposto. 

Justificativa: Após a entrada da SE seccionadora Júlio 
de Castilhos 1 (autorizada pela ANEEL), a linha Jacuí 
- Júlio de Castilhos 1 deverá ser da RGE e a linha 
Júlio de Castilhos 1 – Santa Maria 1 deverá ser da 
AES Sul. Área de concessão predominantemente da 
RGE. 

133.  CPFL 

Ativo: LT 69 kV SANTA MARTA /CARAZINHO RS 

Alteração: Incorporação pela Eletrocar, e não pela 
RGE como inicialmente proposto. 

Justificativa: Atendimento exclusivo à ELETROCAR. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

134.  CPFL 

Ativo: LT 69 kV CRUZ ALTA1 /IJUI RS 

Alteração: Incorporação pela RGE, e não pela Demei 
como inicialmente proposto. 

Justificativa: 96% da Linha de transmissão está na 
área de concessão da RGE. Carga da LD: 50% RGE 
e 50% (DEMEI + CERILUZ) 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

135.  CPFL 

Ativo: LT 69 kV IJUI /SANTO ANGELO RS 

Alteração: Incorporação pela RGE, e não pela Demei 
como inicialmente proposto. 

Justificativa: Circuito para atendimento emergencial 
da RGE. Atendimento a SE Santo Ângelo1, via Ijuí 1, 
na contingência da LD 69 kV Santo Ângelo 2 - Santo 
Ângelo 1. maior extensão da linha está localizada na 
área da Permissionária CERILUZ, que é suprida pela 
RGE (93%). as fontes nas duas extremidades da linha 
são (LD Ijuí 2 – Ijuí 1) ou serão (LD Santo Ângelo 2 - 
Santo Ângelo 1) da RGE, o que implica na 
necessidade de MUSD entre as distribuidoras apenas 
para os atendimentos em contingência. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

136.  CPFL 

Ativo: LT 138 kV ARARAS /SAO CARLOS SP 

Alteração: Incorporação pela Elektro, e não pela 
CPFL Paulista como inicialmente proposto. 

Justificativa: a linha possui 80% da extensão total (de 
aproximadamente 70 km) dentro da área de 
concessão da Elektro; possui duas SEs conectadas 
ao longo da linha pertencentes à Elektro, sendo o 
carregamento da linha correspondendo praticamente 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 
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à carga de Rio Claro e Itirapina (área de concessão 
da Elektro) com aproximadamente 80 MW; 
Proporciona suporte de tensão à região de São 
Carlos (área de concessão da CPFL Paulista). 

137.  CPFL 

Ativo: LT 138 kV B. SANTISTA /VIC. CARVALHO SP 

Alteração: Incorporação pela CPFL Piratininga. 

Justificativa: possui três SEs particulares conectadas 
ao longo da linha (todos clientes da CPFL Piratininga) 
e atende as cargas de Vicente de Carvalho também 
da CPFL Piratininga. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

138.  CPFL 

Ativo: LT 138 kV BOM JARDIM /BRA. PAULISTA SP 

Alteração: Incorporação pela EEB. 

Justificativa: a linha possui extensão de linha dentro 
da área de concessão da CPFL Piratininga e da CPFL 
Paulista, além das área de concessão da Elektro e 
EEB; - possui três SEs conectadas ao longo da linha 
(uma da CPFL Piratininga e duas da Elektro) 
representando a carga da Procter (cliente CPFL 
Piratininga) 17% do carregamento da linha. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

139.  CPFL 

Ativo: LT 138 kV CERQUILHO III /ITAPETININGA 2 
SP 

Alteração: Incorporação pela CPFL Sul. 

Justificativa: a linha possui 40% da extensão total (de 
aproximadamente 62 km) dentro da área de 
concessão da CPFL Sul Paulista, 10% dentro da área 
de concessão da CPFL Piratininga e restante na área 
de concessão da Elektro; possui sete SEs conectadas 
ao longo da linha (uma da Sul Paulista e duas da 
CPFL Piratininga) representando a carga da SE 
Itapetininga 9 da Sul Paulista 12% da carga e SEs 
Zanchetta e Boituva II da CPFL Piratininga 42% da 
carga. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

140.  CPFL 

Ativos: LT 138 kV CERRADINHO /CATANDUVA SP, 
LT 138 kV PROMISSAO /CATANDUVA SP e LT 138 
kV PROMISSAO /CERRADINHO SP 

Alteração: Incorporação pela CPFL Paulista. 

Justificativa: A LT 138 kV, originalmente, Promissão – 
Catanduva, construída em torre para circuito duplo, 
teve um dos circuitos seccionados pela SE UTE 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 
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Cerradinho (localizada na área de concessão da 
CPFL Paulista), formando as linhas Catanduva – 
Cerradinho, Cerradinho – Promissão. A linha 
Catanduva - Promissão corresponde ao circuito não 
seccionado, porém todos os circuitos compartilham a 
mesma estrutura. A linha possui 50% da extensão 
total (de aproximadamente 93 km) dentro da área de 
concessão da CPFL Paulista e restante na área de 
concessão da CNEE; 90% da carga conectada ao 
longo da linha pertence à CPFL Paulista. 

141.  CPFL 

Ativos: LT 138 kV DA MATA /VALPARAISO SP, LT 
138 kV TRES IRMAOS /DA MATA SP e LT 138 kV 
TRES IRMAOS /VALPARAISO SP 

Alteração: Incorporação pela Elektro. 

Justificativa: SE UTE da Mata, de propriedade da 
CPFL Paulista, (localizada na área de concessão da 
CPFL Paulista) secciona um circuito da linha 138 kV 
Três Irmãos – Valparaíso, formando as linhas Três 
Irmãos – Da Mata, Da Mata - Valparaíso. A linha Três 
Irmãos - Valparaíso corresponde ao circuito não 
seccionado, porém todos os circuitos compartilham a 
mesma estrutura; A linha possui 5% da extensão total 
(de aproximadamente 101 km) dentro da área de 
concessão da CPFL Paulista e restante na área de 
concessão da Elektro; 7% da carga conectada ao 
longo da linha pertence à CPFL Paulista. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

142.  CPFL 

Ativo: LT 138 kV E.CUNHA /LIMOEIRO SP 

Alteração: Incorporação pela CPFL Leste Paulista, ao 
invés da CPFL Mococa. 

Justificativa: a linha possui 100% da extensão total 
(de aproximadamente 7 km) dentro da área de 
concessão da CPFL Leste Paulista; não possui carga 
conectada ao longo da linha porém interliga SEs que 
atendem cargas da CPFL Leste Paulista. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

143.  CPFL 

Ativo: LT 138 kV E.CUNHA /RIBEIRAOPRETO SP 

Alteração: Incorporação pela CPFL Mococa, ao invés 
da CPFL Leste. 

Justificativa: 80 km da linha (considerando os ramais 
de seccionamento) dos aproximadamente 131 km são 
de propriedade da CPFL Paulista. Dos 51 km 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 
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restantes, 12 km estão dentro da área de concessão 
da CPFL Paulista, 37 km na área de concessão da 
CPFL Mococa e 2 km na área de concessão da CPFL 
Leste Paulista; A SE Itaipava da CPFL Paulista 
secciona a linha, formando as linhas Ribeirão Preto – 
Itaipava, Itaipava – Euclides da Cunha; As cargas 
conectadas ao longo da linha pertencem à CPFL 
Paulista e CPFL Mococa. 

144.  CPFL 

Ativos: LT 138 kV FERRARI /LIMOEIRO SP, LT 138 
kV P.FERREIRA /FERRARI SP, LT 138 kV 
P.FERREIRA /SAO LUIZ SP e LT 138 kV SAO LUIZ 
/LIMOEIRO SP 

Alteração: Incorporação, respectivamente por CPFL 
Leste (ao invés de CPFL Mococa), Elektro, Elektro e 
CPFL Leste (ao invés de CPFL Mococa). 

Justificativa: SE Ferrari (localizada na área de 
concessão da Elektro) secciona o primeiro circuito da 
linha 138 kV Porto Ferreira - Limoeiro, formando as 
linhas Porto Ferreira – Ferrari, Ferrari - Limoeiro; SE 
São Luiz (localizada na área de concessão da 
Elektro) secciona o segundo circuito da linha 138 kV 
Porto Ferreira Limoeiro, formando as linhas Porto 
Ferreira – São Luiz, São Luiz - Limoeiro; a linha 
possui 48% da extensão total (de aproximadamente 
64 km) dentro da área de concessão da CPFL Leste 
Paulista e restante na área de concessão da Elektro; 
50% da carga conectada ao longo da linha pertence à 
CPFL Leste Paulista (SEs Casa Branca e Casa 
Branca 5) Quanto a atribuição dos trechos LT 138 kV 
FERRARI /LIMOEIRO SP e LT 138 kV SAO LUIZ 
/LIMOEIRO SP à CPFL Mococa, ressalta-se atende 
somente carga da CPFL Leste Paulista. Alerta-se que 
a LT 138 kV, originalmente, Porto Ferreira – Limoeiro 
é composto por estruturas de circuito duplo. Os 
Seccionamentos desta LT para conexão das Usinas 
de Biomassa se deu em pontos diferentes, portanto a 
atribuição de trechos de linha à Distribuidoras 
diferentes acarreta em atribuição em duplicidade de 
incorporação de estruturas da linha de transmissão. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

145.  CPFL 
Ativos: LT 138 kV GUARANI TANABI /S.J.RIO 
PRETO SP, LT 138 kV VOTUPORANGA 2 /GUARANI 
TANABI SP e LT 138 kV VOTUPORANGA 2/S.J.RIO 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
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PRETO SP 

Alteração: Incorporação pela CPFL Paulista 

Justificativa: A SE UTE Guarani Tanabi (localizada na 
área de concessão da CPFL Paulista) secciona um 
circuito da linha 138 kV São José do Rio Preto – 
Votuporanga 2, formando as linhas São José do Rio 
Preto - Guarani Tanabi, Guarani Tanabi – 
Votuporanga 2. A linha Votuporanga 2 – São José do 
Rio Preto corresponde ao circuito não seccionado; A 
linha possui 80% da extensão total (de 
aproximadamente 75 km) dentro da área de 
concessão da CPFL Paulista e restante na área de 
concessão da Elektro; A atribuição do circuito LT 138 
kV VOTUPORANGA 2 /GUARANI TANABI SP a outra 
distribuidora causa problemas de incorporação, tendo 
em vista que os 2 circuitos da Linha de Transmissão 
estão construídos em estruturas comuns, para circuito 
duplo. 

norma. 

146.  CPFL 

Ativo: LT 138 kV ITAPETININGA 2 /CAPAO BONITO 
SP 

Alteração: Incorporação pela CPFL Sul 

Justificativa: a linha possui 68% da extensão total (de 
aproximadamente 50 km) dentro da área de 
concessão da CPFL Sul Paulista; possui somente a 
SE Duratex (cliente da CPFL Sul Paulista) conectada 
na linha. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

147.  CPFL 

Ativo: LT 138 kV MOGI MIRIM 3 /RL (JAGUARIUNA 
/RL (MOGI MIRIM II/BRA. PAULISTA) SP 

Alteração: Incorporação pela CPFL Jaguari 

Justificativa: a linha está dentro da área de concessão 
da CPFL Jaguari e da Elektro; possui conexão com a 
linha Mogi Mirim II – Bragança Paulista; possui cinco 
SEs conectadas ao longo da linha (uma que atende 
cargas da Elektro e demais que atendem cargas da 
CPFL Jaguari), sendo 93% da carga total da CPFL 
Jaguari. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

148.  CPFL 

Ativo: LT 138 kV MOGI MIRIM II/BRA. PAULISTA SP 

Alteração: Incorporação pela CPFL Paulista, ao invés 
da Elektro 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 
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Justificativa: a linha possui 31% da extensão total (de 
aproximadamente 80 km) dentro da área de 
concessão da CPFL Paulista. Os demais trechos 
passam pela área de concessão da Elektro e 
Energisa Bragantina; possui quatro SEs conectadas 
ao longo da linha (uma que atende cargas da Elektro, 
uma que atende cargas da EEB e demais que 
atendem cargas da CPFL Paulista), sendo 40% da 
carga total (maior parte) da CPFL Paulista. esta linha 
corresponde a alternativa de atendimento às 
subestações que atendem o Circuito das Águas, área 
de concessão da CPFL Paulista. A Linha possui 
interligação com a LT Mogi Mirim III – Jaguariúna 

149.  CPFL 

Ativo: LT 138 kV N.AVANHANDAVA/VALPARAISO 
SP 

Alteração: Incorporação pela CPFL Paulista, ao invés 
da Elektro 

Justificativa: a linha possui 100% da extensão total 
(de aproximadamente 92 km) dentro da área de 
concessão da CPFL Paulista; possui cinco SEs 
conectadas ao longo da linha, todas as cargas da 
CPFL Paulista. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

150.  CPFL 

Ativo: LT 138 kV N.AVANHANDAVA/S.J.RIO PRETO 
SP 

Alteração: Incorporação pela CPFL Paulista, ao invés 
da Elektro 

Justificativa: a linha possui 67% da extensão total (de 
aproximadamente 105 km) dentro da área de 
concessão da CPFL Paulista; Importante corredor de 
interligação entre as SEs que atendem cargas da 
CPFL Paulista. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

151.  CPFL 

Ativo: LT 138 kV S.J.RIO PRETO/CATANDUVA SP 

Alteração: Incorporação pela CPFL Paulista, ao invés 
da CNEE. 

Justificativa: a linha possui 67% da extensão total (de 
aproximadamente 50 km) dentro da área de 
concessão da CPFL Paulista; possui somente 1 
subestação conectada na linha (SE Vila Ventura), que 
atende exclusivamente a cargas da CPFL Paulista. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 
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152.  CPFL 

Ativo: LT 138 kV RIBEIRAOPRETO /P.FERREIRA SP 

Alteração: Incorporação pela CPFL Paulista, ao invés 
da Elektro. 

Justificativa: a linha possui 61% da extensão total (de 
aproximadamente 82 km) dentro da área de 
concessão da CPFL Paulista Esta linha de 
transmissão é importante corredor de atendimento as 
cargas da CPFL Paulista na LT Porto Ferreira – São 
Carlos. Pela sua extensão, possui grande potencial 
de atendimento a região. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

153.  CPFL 

Ativo: LT 138 kV SAO CARLOS /P.FERREIRA SP 

Alteração: Incorporação pela CPFL Paulista. 

Justificativa: a linha possui 93% da extensão total (de 
aproximadamente 57 km) dentro da área de 
concessão da CPFL Paulista; possui quatro SEs 
conectadas ao longo da linha, atendendo cargas da 
CPFL Paulista. Os ramais destas SEs pertencem à 
CPFL Paulista. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

154.  CPFL 

Ativo: LT 138 kV SAO CARLOS /RL (BARRA 
BONITA/RIO CLARO-I) SP 

Alteração: Incorporação pela CPFL Paulista. 

Justificativa: a linha possui 100% da extensão total 
(de aproximadamente 32 km) dentro da área de 
concessão da CPFL Paulista; possui conexão com a 
linha Barra Bonita – Rio Claro I; não possui cargas 
conectadas ao longo da linha. 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 

155.  CPFL 

Ativos: LT 138 kV UNIVALEM /FLOR.PAULISTA SP, 
LT 138 kV UNIVALEM /VALPARAISO SP e LT 138 kV 
VALPARAISO /FLOR.PAULISTA SP 

Alteração: Incorporação pela CPFL Paulista. 

Justificativa: A SE UTE Univalem (localizada na área 
de concessão da CPFL Paulista) secciona um circuito 
da linha 138 kV Valparaíso – Flórida Paulista, 
formando as linhas Valparaíso - Univalem, Univalem – 
Flórida Paulista. A linha Valparaíso – Flórida Paulista 
corresponde ao circuito não seccionado; O 
barramento da SE Univalem que secciona a linha 
pertence à CPFL Paulista; a linha possui 51% da 
extensão total (de aproximadamente 54 km) dentro da 

Não aceito A instalação não 
atende aos requisitos 
definido no escopo da 
norma. 
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área de concessão da CPFL Paulista e restante na 
área de concessão da Elektro; 100% da carga 
conectada ao longo da linha pertence à CPFL 
Paulista. 

156.  CPFL 

Ativos: LT 88 kV ITAPETININGA 2 /ITAPETININGA 1 
SP e LT 88 kV CERQUILHO /ITAPETININGA 2 SP 

Alteração: Incorporação, respectivamente, pela CPFL 
Sul e CPFL Sul e Elektro 

Justificativa: Este caso deve ser tratado de forma 
específica. A LT 88 kV Itapetininga 2 – Itapetininga 1 
é formado por linha de transmissão, em estrutura para 
circuito duplo, da SE Itapetininga 2 até a SE 
Itapetininga 1. Próximo à chegada da SE Itapetininga 
1, no circuito 2, deriva o circuito simples em 88 kV 
Itapetininga 2 – Cerquilho, o qual possui a SE Tatuí 
em seccionamento deste circuito. A LT 88 kV 
ITAPETININGA 2 /ITAPETININGA possui 4,45 km em 
circuito duplo; A LT 88 kV CERQUILHO 
/ITAPETININGA 2 SP possui 37% da extensão total 
(de aproximadamente 62 km) dentro da área de 
concessão da CPFL Sul Paulista e restante na área 
de concessão da Elektro (63%); Recomenda-se que a 
LT seja incorporada pela CPFL Sul Paulista da SE 
Itapetininga 2 até a SE Tatuí (Elektro) e a Elektro 
incorpore da SE Cerquilho até a SE Tatuí. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

157.  CPFL 

Ativos: LT 88 kV CHAVANTES /BOTUCATU SP, LT 
88 kV CHAVANTES /IPAUSSU SP e LT 88 kV 
IPAUSSU /BOTUCATU SP. 

Alteração: Incorporação pela CPFL Santa 

Justificativa: A SE UTE Ipaussu (localizada na área 
de concessão da CPFL Santa Cruz) secciona um 
circuito da linha 88 kV Chavantes – Botucatu, 
formando as linhas Chavantes - Ipaussu, Ipaussu – 
Botucatu. A linha Chavantes – Botucatu corresponde 
ao circuito não seccionado; O barramento da SE 
Ipaussu que secciona a linha pertence à CPFL Santa 
Cruz; A linha possui 69% da extensão total (de 
aproximadamente 146 km) dentro da área de 
concessão da CPFL Santa Cruz e restante na área de 
concessão da CPFL Paulista; 100% da carga 
conectada ao longo da linha pertence à CPFL Santa 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 
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Cruz. 

 
 
 
Proposta de inclusão de ativos no anexo (transferir ativos que não estão na lista inicial): 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

158. 0 CEEE-GT 

LT 138 kV Jacuí-Santa Maria 1 

Justificativa: Linha de uso exclusivo, mas não foi 
incluída 

Não aceito Apesar de ser ativo 
exclusivo, a LD 
interligaria duas 
instalações de 
transmissoras em 
decorrência da 
exclusão dos ativos 
abrangidos pela PRT 
MME nº 120/2016. 

159.  CEEE-GT 

LT 138 kV Taquara – Osório 2 

Justificativa: Linha de uso exclusivo, mas não foi 
incluída 

Não aceito Apesar de ser de uso 
exclusivo, a LD 
interliga duas SE 
RBF. 

160.  CEEE-GT 

LT 69 kV Lajeado 2 – Lajeado 1 C1 e C2 

Justificativa: Linha de uso exclusivo, mas não foi 
incluída 

Não aceito Apesar de ser de uso 
exclusivo, a LD 
interliga duas 
subestações de 
propriedade de 
transmissoras. 

161.  CEEE-GT 

LT 138 kV Lajeado 1 – Certel 2 

Justificativa: Linha de uso exclusivo, mas não foi 
incluída 

Aceito O ativo será incluso 
na lista de 
transferências. 

162.  Celesc 
SE Joinville Santa Catarina: 2 módulos/bays de 128 
kV 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

163.  Celesc LT 138 kV Gaspar-Blumenau Não aceito LD não encontrada no 
Siget 

164.  Chesf 

LT 69 kV CAMACARI II /CAMACARI II C-1 BA 

Justificativa: Tais instalações são Linhas de 
Distribuição (LD) de Uso Exclusivo conforme 
apresentado na “Lista de Modulos.xls” do Anexo X da 
Nota Técnica n° 159/2015-SGT/ANEEL (ReH 
1.918/2015). Destaca-se que com a transferência 
dessas instalações, de âmbito próprio da distribuição, 

Não aceito Apesar de ser de uso 
exclusivo, a LD 
interliga duas SE 
RBF. 
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as diferença das regras de conexão, via 
seccionamento, aos acessantes do sistema de 
distribuição estariam parcialmente equacionadas. 

165.  Chesf 
LT 69 kV CATU /COTEGIPE C-1 e C-2 BA 

Justificativa: Idem anterior. 

Não aceito Apesar de ser de uso 
exclusivo, a LD 
interliga duas SE 
RBF. 

166.  Chesf 
LT 69 kV MATATU /NARANDIBA C-1 e C-2 BA 

Justificativa: Idem anterior. 

Não aceito Apesar de ser de uso 
exclusivo, a LD 
interliga duas SE 
RBF. 

167.  Chesf 
LT 69 kV MATATU /PITUACU C-1 e C-2 BA 

Justificativa: Idem anterior. 

Não aceito Apesar de ser de uso 
exclusivo, a LD 
interliga duas SE 
RBF. 

168.  Chesf 
LT 69 kV NARANDIBA /PITUACU C-1 e C-2 BA 

Justificativa: Idem anterior. 

Não aceito Apesar de ser de uso 
exclusivo, a LD 
interliga duas SE 
RBF. 

169.  Chesf 
LT 69 kV PEDRA /JEQUIE C-1 BA 

Justificativa: Idem anterior. 

Não aceito Apesar de ser de uso 
exclusivo, a LD 
interliga duas 
subestações de 
transmissão. 

170.  Chesf 
LT 69 kV PITUACU /COTEGIPE C-1 e C-2 BA 

Justificativa: Idem anterior. 

Não aceito Apesar de ser de uso 
exclusivo, a LD 
interliga duas SE 
RBF. 

171.  Chesf 

LT 69 kV PIRAPAMA II / RECIFE II 

Justificativa: A LT 69 kV PIRAPAMA II / RECIFE II 
não conta na “Lista de Modulos.xls” do Anexo X da 
Nota Técnica n° 159/2015-SGT/ANEEL (ReH 
1.918/2015). Entretanto, trata-se de uma Linha de 
Distribuição (LD) de Uso Exclusivo e também deve 
ser objeto de transferência. 

Não aceito Apesar de ser de uso 
exclusivo, a LD 
interliga duas SE 
RBF. 

172.  EDP 

SE São Sebastião 

Justificativa: A EDP Bandeirante solicita a 
incorporação do ativo em destaque, que não consta 
na proposta desta 2ª fase. As transformações 
138/34,5kV e 138/13,8kV, instaladas nesta 
subestação, atendem exclusivamente a carga da 
distribuidora EDP Bandeirante em seus setores de 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 
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34,5kV e 13,8kV. Permaneceria para a CTEEP o 
setor de 138kV composto pelo barramento e 
disjuntores de linha, que fazem a interligação e 
chaveamento do sistema supridor da região do Litoral 
Norte através das fontes Bertioga 2, Rio Pardo e 
Caraguatatuba. Os ativos a serem transferidos para a 
EDP Bandeirante incluem os transformadores de 
força, seu respectivos bays de comando e controle 
com os disjuntores primários de 138kV e 
seccionadoras de 138kV, e demais setores de 34,5kV 
e 13,8kV. A operação, pela EDP Bandeirante, do 
setor de transformação 138-34,5/13,8kV, contribuiria 
com a redução do tempo demandado nas manobras 
em tempo real, programadas ou emergenciais, 
envolvendo os alimentadores de 13,8kV e 34,5kV, 
pois não mais seria necessário contatar o COR-
CTEEP para tal. A incorporação da SE São Sebastião 
também daria maior velocidade para o atendimento 
de novas cargas, não limitando o crescimento 
regional ou sobrecarregando as instalações 
existentes. Finalmente, a readequação proposta 
corrige a prerrogativa de atribuição da propriedade do 
ponto de conexão à distribuidora detentora da área de 
concessão. 

173.  Elektro 

SE Baldin 

Justificativa: SE Atualmente compartilhada CTEEP – 
Elektro SE DIT Seccionamento LD 138 kV solicitada 
para ser transferida à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

174.  Elektro 

SE Bertioga II 

Justificativa: SE DIT com todos os transformadores da 
instalação contidos na relação de ativos da CTEEP 
que atendem exclusivamente à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

175.  Elektro 

SE Mogi Mirim II 

Justificativa: SE DIT com todos os transformadores da 
instalação contidos na relação de ativos da CTEEP 
que atendem exclusivamente à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

176.  Elektro 

SE Cerquilho 

Justificativa: SE DIT com todos os transformadores da 
instalação contidos na relação de ativos da CTEEP 
que atendem exclusivamente à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 
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177.  Elektro 

SE Dracena 

Justificativa: SE DIT com todos os transformadores da 
instalação contidos na relação de ativos da CTEEP 
que atendem exclusivamente à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

178.  Elektro 

SE Guariroba 

Justificativa: SE atualmente compartilhada CTEEP-
Elektro. SE DIT Seccionamento LD 138 kV solicitada 
para ser transferida à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

179.  Elektro 

SE Ilha Solteira 

Justificativa: SE DIT com todos os transformadores da 
instalação contidos na relação de ativos da CTEEP 
que atendem exclusivamente à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

180.  Elektro 

SE Itarare II 

Justificativa: SE Atualmente compartilhada CTEEP - 
COPEL. SE DIT com todos os transformadores 
pertencentes à CTEEP contidos na relação de ativos 
da CTEEP que atendem exclusivamente à Elektro 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

181.  Elektro 

SE Jales 

Justificativa: SE DIT com todos os transformadores da 
instalação contidos na relação de ativos da CTEEP 
que atendem exclusivamente à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

182.  Elektro 

SE Limeira I 

Justificativa: SE DIT com todos os transformadores da 
instalação contidos na relação de ativos da CTEEP 
que atendem exclusivamente à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

183.  Elektro 

SE Mogi Guaçu I 

Justificativa: SE DIT com todos os transformadores da 
instalação contidos na relação de ativos da CTEEP 
que atendem exclusivamente à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

184.  Elektro 

SE Pioneiros II 

Justificativa: SE DIT com todos os transformadores da 
instalação contidos na relação de ativos da CTEEP 
que atendem exclusivamente à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

185.  Elektro 

SE Porto Ferreira 

Justificativa: SE Atualmente compartilhada CTEEP – 
Elektro SE DIT Seccionamento LD 138 kV solicitada 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 
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para ser transferida à Elektro. 

186.  Elektro 

SE Pioneiros II 

Justificativa: SE DIT com todos os transformadores da 
instalação contidos na relação de ativos da CTEEP 
que atendem exclusivamente à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

187.  Elektro 

SE Porto Primavera 

Justificativa: SE DIT com todos os transformadores da 
instalação contidos na relação de ativos da CTEEP 
que atendem exclusivamente à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

188.  Elektro 

SE Rio Claro I 

Justificativa: SE DIT com todos os transformadores da 
instalação contidos na relação de ativos da CTEEP 
que atendem exclusivamente à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

189.  Elektro 

SE Rio Vermelho 

Justificativa: SE DIT Seccionamento LD 138 kV 
solicitada para ser transferida à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

190.  Elektro 

SE Tietê 

Justificativa: SE DIT com todos os transformadores da 
instalação contidos na relação de ativos da CTEEP 
que atendem exclusivamente à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

191.  Elektro 

SE Votuporanga II 

Justificativa: SE DIT com todos os transformadores da 
instalação contidos na relação de ativos da CTEEP 
que atendem exclusivamente à Elektro. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

192.  Elektro 

LD 138 kV Bertioga II – Vicente de Carvalho C1-C2 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

193.  Elektro 

LD 138 kV Bertioga II – Vicente de Carvalho C3-C4 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

194.  Elektro 

LD 138 kV Mogi Mirim II – Mogi Guaçu 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 
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195.  Elektro 

LD 138 kV Mogi Mirim II – Mogi Mirim III 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

196.  Elektro 

LD 138 kV Mogi Guaçu I – International Paper 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

197.  Elektro 

LD 138 kV Mogi Guaçu I – Mogi Mirim III 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

198.  Elektro 

LD 88 kV Botucatu – Cerquilho 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

199.  Elektro 

LD 88 kV Cerquilho – Tatuí 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

200.  Elektro 

LD 138 kV Dracena – Florida Paulista 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

201.  Elektro 

LD 138 kV Ilha Solteira 138 – Jales 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

202.  Elektro 

LD 138 kV Ilha Solteira 138 - Três Irmãos 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

203.  Elektro 

LD 138 kV Jales – Votuporanga II 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

204.  Elektro 

LD 138 kV Jales - Agua Vermelha 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

205.  Elektro 

LD 138 kV Limeira I – Rio Claro I 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 
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206.  Elektro 

LD 138 kV Limeira I – Santa Bárbara D’oeste 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

207.  Elektro 

LD 138 kV Limeira I – Mogi Mirim III 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

208.  Elektro 

LD 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

209.  Elektro 

LD 138 kV Porto Ferreira – Araras 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

210.  Elektro 

LD 138 kV Rio Claro – Araras 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

211.  Elektro 

LD 138 kV Tietê – Botucatu 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

212.  Elektro 

LD 138 kV Tietê – Cerquilho III 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

213.  Elektro 

LD 138 kV Votuporanga II – Água Vermelha 

Justificativa: Conforme critérios mencionados no 
corpo da contribuição. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

214.  
Neoenergi

a 

LT 69 KV ZEBU-MOXOTÓ 

Da Chesf para a Coelba 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

215.  
Neoenergi

a 

LT 69 KV ABAIXADORA/MODELO REDUZIDO-
MOXOTÓ 

Da Chesf para a Coelba 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

216.  
Neoenergi

a 

LD 69 KV ZEBU II/ITA 

Da Chesf para a Celpe 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

217.  
Neoenergi

a 

SE Moxotó 

Da Chesf para a Coelba 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 
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218.  
Neoenergi

a 

SE Angelim 

Da Chesf para a Celpe 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

219.  
Neoenergi

a 

SE Bom Nome 

Da Chesf para a Celpe 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

220.  
Neoenergi

a 

SE Itaparica 

Da Chesf para a Celpe 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

221.  
Neoenergi

a 

Bay SE Matatu 

Da Chesf para a Coelba 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

222.  
Neoenergi

a 

Bay SE Catu 

Da Chesf para a Coelba 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

223.  
Neoenergi

a 

Bay SE Funil 

Da Chesf para a Coelba 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

224.  Energisa 

LT 138 kV CAIUÁ / RL (FLOR. PAULISTA / PRE. 
PRUDENTE) SP 

Atendem exclusivamente a Caiuá e, portanto, devem 
ser incorporadas mediante os critérios estabelecidos 
nesta AP. 

Não aceito O ativo já consta na 
lista de transferência 

225.  Energisa 

LT 88 kV CAIUÁ / RL (ASSIS / PRE. PRUDENTE) SP 

Atendem exclusivamente a Caiuá e, portanto, devem 
ser incorporadas mediante os critérios estabelecidos 
nesta AP. 

Não aceito O ativo já consta na 
lista de transferência 

226.  Energisa 

LT 88 kV ASSIS I / RL (CANOAS II / ASSIS) SP e LT 
88kV PALMITAL / RL (CANOAS II / ASSIS) SP 

Atende exclusivamente a EDEVP e, portanto, deve 
ser incorporada mediante os critérios estabelecidos 
na AP 

Não aceito Os ativos já constam 
na lista de 
transferência 

227.  Energisa 

LT 88 kV SANTA LINA / RL (ASSIS / P. PRUDENTE) 
SP 

Informamos ainda que não consta no Anexo da 
resolução proposta a DIT LT 88 KV SANTA LINA / RL 
(ASSIS/ P. PRUDENTE), que conforme apresentado 
no diagrama elétrico a seguir, apresenta as 
características que se enquadram no critério de DIT 
Exclusiva e, portanto, deve ser elencada para 
incorporação pela EDEVP. 

Aceito O ativo será 
adicionado conforme 
a justificativa 
apresentada. 
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228.  Energisa 

SE C.G.Imbirussu 

Se caracterizam de fato como DITs Exclusivas e, 
portanto, devem ser incorporadas pela distribuidora 
EMS. 

Não aceito O ativo já consta na 
lista de transferência 

229.  Energisa 

SE Campo Grande 

Se caracterizam de fato como DITs Exclusivas e, 
portanto, devem ser incorporadas pela distribuidora 
EMS. 

Não aceito O ativo já consta na 
lista de transferência 

230.  Energisa 

SE D. Santa Cruz 

Se caracterizam de fato como DITs Exclusivas e, 
portanto, devem ser incorporadas pela distribuidora 
EMS. 

Não aceito O ativo já consta na 
lista de transferência 

231.  Energisa 

LT 138 kV ANASTACIO /AQUIDAUANA MS 

Se caracterizam de fato como DITs Exclusivas e, 
portanto, devem ser incorporadas pela distribuidora 
EMS. 

Não aceito O ativo já consta na 
lista de transferência 

232.  Energisa 

LT 138 kV CAMPO GRANDE /U.MIMOSO MS 

Se caracterizam de fato como DITs Exclusivas e, 
portanto, devem ser incorporadas pela distribuidora 
EMS. 

Não aceito O ativo já consta na 
lista de transferência 

233.  Energisa 

LT 138 kV D.DAS NACOES /IVINHEMA MS 

Se caracterizam de fato como DITs Exclusivas e, 
portanto, devem ser incorporadas pela distribuidora 
EMS. 

Não aceito O ativo já consta na 
lista de transferência 

234.  Energisa 

LT 138 kV ELDORADO /GUAIRA MS/PR 

Se caracterizam de fato como DITs Exclusivas e, 
portanto, devem ser incorporadas pela distribuidora 
EMS. 

Não aceito O ativo já consta na 
lista de transferência 

235.  Energisa 

LT 138 kV JUPIA /U.MIMOSO SP/MS 

Se caracterizam de fato como DITs Exclusivas e, 
portanto, devem ser incorporadas pela distribuidora 
EMS. 

Não aceito O ativo já consta na 
lista de transferência 

236.  Energisa 

SE U.MIMOSO 

Se caracterizam de fato como DITs Exclusivas e, 
portanto, devem ser incorporadas pela distribuidora 
EMS. 

Não aceito O ativo já consta na 
lista de transferência 
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237.  Energisa 

SE NOVA ANDRADINA (02 bay's 138 kV 

Se enquadram como DITs Exclusivas e também 
devem ser incorporadas pela EMS, no entanto, não 
constam no Anexo da resolução proposta. 

Não aceito Os critérios iniciais 
serão mantidos. 

238.  Energisa 

LD 138 kV IVINHEMA / IVINHEMA 2 MS 

Se enquadram como DITs Exclusivas e também 
devem ser incorporadas pela EMS, no entanto, não 
constam no Anexo da resolução proposta. 

Aceito O ativo será 
adicionado conforme 
a justificativa 
apresentada. 

239.  Energisa 

LT 138 kV IVINHEMA / NOVA ANDRADINA MS 

Se enquadram como DITs Exclusivas e também 
devem ser incorporadas pela EMS, no entanto, não 
constam no Anexo da resolução proposta. 

Não aceito Não há registro dessa 
linha na base de 
dados do ONS. 

240.  Energisa 

LT 138 kV IVINHEMA 2 / NOVA ANDRADINA MS 

Se enquadram como DITs Exclusivas e também 
devem ser incorporadas pela EMS, no entanto, não 
constam no Anexo da resolução proposta. 

Aceito O ativo será 
adicionado conforme 
a justificativa 
apresentada. 

241.  Energisa 

LT 138 kV IVINHEMA 2 / PORTO PRIMAVERA 
MS/SP 

Se enquadram como DITs Exclusivas e também 
devem ser incorporadas pela EMS, no entanto, não 
constam no Anexo da resolução proposta. 

Aceito O ativo será 
adicionado conforme 
a justificativa 
apresentada. 

242.  Energisa 

LTO 138 kV NOVA ANDRADINA / PORTO 
PRIMAVERA MS/SP 

Se enquadram como DITs Exclusivas e também 
devem ser incorporadas pela EMS, no entanto, não 
constam no Anexo da resolução proposta. 

Aceito O ativo será 
adicionado conforme 
a justificativa 
apresentada. 

 
Proposta de exclusão de ativos no anexo: 

Nº AUTOR TEXTO PROPOSTO APROVEITAMENTO 
JUSTIFICATIVA 
ANEEL 

243. 0 Cemig 

LT 138 kV Pimenta/Arcos MG 

Justificativa: Consta no anexo a esta minuta de 
resolução a linha “LT 138 kV PIMENTA/ARCOS MG”. 
Entretanto, foi verificado que a linha citada já pertence 
à Cemig Distribuição e, portanto, não cabe 
transferência. Dessa forma, a CEMIG propõe a 
exclusão da linha em questão. 

Aceito A LD será retirada 
conforme a 
justificativa 
apresentada. 
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A ReA nº 3.316/2012 autorizou a Cemig GT a 
implantar reforços na SE Pimenta dentre eles o 
reencabeçamento da linha de transmissão 138 kV 
Pimenta – Arcos, constante dos itens h e i, do inciso 
VIII do art. 1º. Essas adequações foram realizadas na 
LT, numa etapa provisória, quando da conversão do 
arranjo físico de 138 kV de anel para barra dupla a 
quatro chaves, de forma a se evitar a descontinuidade 
do atendimento ao sistema regional, suprido a partir 
da SE Pimenta. Esse caso não retrata uma situação 
de transferência de ativos da Cemig GT para Cemig 
D, sendo pois necessária a retirada desse item do 
anexo da proposta da ReA. 

244.  Copel-GT 

LT 69 kV BARIGUI /SANT.QUITERIA PR 

Justificativa: Linha desativada - As linhas 1 e 2 entre a 
subestação Barigüi e a subestação Santa Quitéria 
operavam em 69 kV, porém eram isoladas para 230 
kV. Foram desativadas com a implantação da 
subestação Santa Quitéria em 230 kV, constante do 
Contrato de Concessão nº 007/2012, outorgado à 
Caiuá Transmissora de Energia S.A. Atualmente, 
compõem as linhas em 230 kV Campo Comprido – 
Santa Quitéria e Umbará – Santa Quitéria, integrantes 
da Concessão nº 60/2001, outorgada à Copel GeT. 

Aceito A LD será retirada 
conforme a 
justificativa 
apresentada. 

245.  Copel-GT 

LT 69 kV UBERABA /GUATUPE PR 

Justificativa: Linha Desativada - Operava em 69 kV, 
porém era isolada para 230 kV. Foi desativada com a 
implantação da LT 230 kV Uberaba – Umbará 2, 
autorizada à Copel GeT através da Resolução 
Autorizativa nº 2756/2010. 

Aceito A LD será retirada 
conforme a 
justificativa 
apresentada. 

246.  CPFL 

LT 69 kV SANTA MARTA /CARAZINHO RS 

Justificativa: Esta linha não deve ser transferida a 
RGE, pois se trata de DIT exclusiva que atende 
somente a Concessionária ELETROCAR. Dessa 
forma, solicita-se a correção desta linha LT 69 kV 
SANTA MARTA /CARAZINHO como a ser transferida 
para a ELETROCAR. 

Aceito A LD será retirada 
conforme a 
justificativa 
apresentada. 

247.  Elektro 

LD 138 kV Atibaia 3 / RL (Mairiporã / Bragança 
Paulista) 

Justificativa: Ramal já pertencente à Elektro 

Aceito A LD será retirada 
conforme a 
justificativa 
apresentada. 
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248.  Elektro 
LD 138 kV Embu Guaçu - Peruíbe 

Justificativa: Atende SE Parelheiros - Eletropaulo 

Aceito A linha será excluída. 

249.  Elektro 

LD 138 kV Três Irmãos / Três Lagoas 

Justificativa: Nenhum terminal da LD pertencente à 
Elektro. 

Aceito A linha será excluída. 

250.  
Neoenergi

a 

SE Decasa, LT 88 kV ASSIS/ DECASA SP e LT 88 
kV DECASA / CANOAS II SP 

As três instalações a seguir se referem a um único 
segmento de DIT, conforme destacado no diagrama 
unifilar apresentado na sequência. As instalações do 
item [a] se referem tão somente às ELs da SE na qual 
há conexão exclusiva da UTE DECASA, enquanto as 
instalações dos itens [b] e [c] se referem ao circuito 
que conecta essa SE às subestações de Assis e Salto 
Grande, ambas da CTEEP, instituídas para 
atendimento de diversos agentes da região. 
Depreende-se ainda que a energia gerada pela UTE 
DECASA não é utilizada diretamente pelo sistema da 
EDEPV, sendo escoada para o sistema por meio das 
duas SEs da CTEEP. Como o seccionamento desta 
linha se deu com finalidade exclusiva de conexão da 
UTE DECASA, as ELs dessa SE e as linhas que 
interligam suas instalações às SEs da CTEEP se 
configuram como um circuito de interligação de 
sistemas de transmissão, não se caracterizando, 
portanto, como um sistema exclusivo de distribuição. 
Além disso, as instalações [b] e [c] se tratam de 
apenas um dos dois circuitos localizados nas mesmas 
torres da CTEEP, o que no caso de incorporação 
obrigaria um compartilhamento de instalações 
totalmente inviável para operação e manutenção. 
Dessa forma, resta evidente que as instalações 
indicadas não são utilizadas para atendimento 
exclusivo da EDEVP e devem permanecer com a 
CTEEP para operação do sistema de transmissão. 

Aceito Os três ativos serão 
excluídos por não se 
tratarem de DIT 
Exclusivas. 

251.  
Neoenergi

a 

LT 138 kV FLOR. PAULISTA / TUPÃ SP 

Conforme apresentado no diagrama da figura a 
seguir, a DIT que interliga a SE Flórida Paulista à SE 
Tupã se caracteriza atualmente como DIT exclusiva, 
uma vez que a SE Tupã já pertence à EDEVP e a 
conexão da CAIUÁ a essa linha se dá por derivação, 

Aceito O ativo será excluído 
por não se tratar de 
DIT Exclusiva. 
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o que permite que seja adequada aos requisitos 
regulatórios vigentes. No entanto, essa DIT faz 
fronteira com uma obra constante do Plano de 
Ampliações e Reforços de Instalações de 
Transmissão não Integrantes da Rede Básica – PAR 
DIT 2012-2014, a construção da LT Tupã – Getulina, 
que está tramitando setorialmente desde o final do 
ano de 2011, conforme relato sumarizado a seguir, 
que altera integralmente a condição dessas DITs. Em 
29/08/2011, a Empresa de Pesquisa Energética – 
EPE elaborou o relatório ESTUDOS PARA 
LICITAÇÃO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 
RT-DEE-RE-068-2011-V2, na qual foi indicada a 
interligação da LT Flórida Paulista – Tupã a SE 
Getulina. A alternativa adotada indicou ainda a 
construção de uma SE de Seccionamento (SE 
Mirante) interligando as LTs de 138 kV de Presidente 
Prudente – Rosana e Taquaruçu – Dracena. O 
sistema a que essas novas instalações serão 
integradas é responsável pelo atendimento das 
regiões de Presidente Prudente, Presidente Epitácio, 
Flórida Paulista, Tupã, Presidente Venceslau, 
Dracena e diversos municípios ao redor, 
compreendendo áreas de concessão das 
distribuidoras CAIUÁ, EDEVP, CPFL e ELEKTRO. Em 
abril de 2012, o Ministério de Minas e Energia (MME) 
indicou através do documento de “Consolidação de 
Obras de Demais Instalações de Transmissão – 
Período 2012 a 2014” a relação de ampliação e/ou 
reforços necessários nas DIT e de obras nos sistemas 
de distribuição com impacto sistêmico, onde a LT 
Tupã – Getulina foi classificada como “REDE DE USO 
COMPARTILHADO – SÃO PAULO”, conforme 
destacado na Figura 32, corroborando sua 
funcionalidade de interligação de sistemas de 
diversos agentes. Em 2013 o reforço foi então 
atribuído às distribuidoras EDEVP e CPFL Paulista, 
ainda sem definição conclusiva do agente 
responsável pelas obras. No ano de 2014 o ONS 
solicitou às distribuidoras EDEVP e CPFL Paulista 
informações sobre o prazo previsto para implantação 
da LT 138 KV Tupã – Getulina. Na sua resposta, a 
EDEVP indicou que a responsabilidade pela 
construção da linha citada deveria ser da CPFL 
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Paulista, uma vez que 73% da linha estaria dentro da 
sua área de concessão. Por meio do Ofício nº 
293/2014 – SRT-SRD/ANEEL, a Agência destacou 
que por se tratar de uma nova instalação, não caberia 
autorizar à concessionária de transmissão para 
execução desta obra, pois conforme determina o 
contrato de concessão da EDEVP, cabe à 
distribuidora o atendimento de seu mercado de 
acordo com os requisitos de qualidade exigidos nos 
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica – 
PRODIST. Complementarmente, indicou que cabe à 
concessionária de distribuição a implantação de 
novas linhas de transmissão e subestações de âmbito 
próprio da distribuição, de acordo com as 
recomendações emanadas do planejamento setorial, 
conforme disposto no art. 2º da Resolução Normativa 
nº 68/2004. Diante do exposto, ficou definido que a 
responsabilidade pela implantação da LT seria da 
EDEVP. A figura 4 e figura 5 a seguir apresentam, 
respectivamente, o mapa geoelétrico da região e o 
diagrama simplificado da conexão da nova LT. Como 
pode ser verificado, apesar da subestação Tupã 
atender atualmente exclusivamente o mercado de 
distribuição da EDEVP, a nova LT interligará 
subsistemas que atendem diversas áreas de 
concessão, incluindo Elektro e CPFL Paulista. Diante 
disso, resta evidente que a nova configuração do 
sistema caracterizará, tanto a DIT indicada para 
transferência nesse momento, bem como a nova LT 
resultante da obra designada, como instalações de 
interligação de sistemas, característica funcional do 
âmbito da transmissão. Destarte, não se sustenta a 
aplicabilidade do conceito de DIT Exclusiva para 
essas instalações. Cabe destacar que a designação 
da execução da obra para EDEVP considerou um 
cenário de aplicação de regra para DITs que não 
guarda relação com a proposta ora apresentada. 
Assim sendo, o regulamento a ser estabelecido não 
pode permitir o surgimento de instalações 
implantadas após sua publicação que já estejam em 
desacordo com a regra que está sendo estabelecida 
por meio de discussão e aprimoramento por todo o 
setor elétrico e sociedade civil. Adicionalmente, 
verifica-se que o valor a ser despendido nessa obra 
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pela EDEVP, conforme apresentado no Quadro a 
seguir, comprometeria investimentos adicionais na 
ordem de 30% de todo o investimento planejado para 
a manutenção e melhoria da qualidade dos serviços 
de distribuição desta concessionária, o que prejudica 
a aplicação de recursos em frentes que estejam mais 
diretamente vinculadas à natureza do serviço 
prestado, de atendimento ao mercado consumidor. 
Em instância superior, estes gastos poderiam impor 
riscos adicionais à distribuidora para cumprimento das 
métricas de eficiência econômico-financeiro 
estabelecidas no novo contrato de concessão. Diante 
de todas as considerações expostas, para fins de 
cumprimento pleno do critério estabelecido na nova 
proposta de transferência das DITs e para 
preservação do equilíbrio econômico-financeiro da 
distribuidora, evidenciamos que as referidas 
instalações não se tratam de DIT Exclusiva, não 
cumprindo papel de atendimento de uma única 
distribuidora e, portanto, devem ser de 
responsabilidade da CTEEP. Nesse sentido, 
solicitamos que a DIT LT 138 kV FLOR. PAULISTA / 
TUPÃ SP não seja contemplada no Anexo do 
regulamento proposto e que a designação de 
responsabilidade pela obra da LT TUPÃ-GETULINA 
seja reavaliada em favor da CTEEP, pleito que será 
reiterado em processo exclusivo que será protocolado 
nessa Agência subsequentemente a este documento. 
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