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Abstract — The National Electric Energy Agency (ANEEL), 

created in 1996, is responsible for regulating and supervising the 
Brazilian electricity sector. In case of non-compliance with the 
current regulation, the regulatory body initiates the instruction 
of punitive process and may apply a punishment to the regulated 
agent. The Normative Resolution of ANEEL no. 63/2004 
approves procedures to regulate the imposition of penalties 
distributors having as main penalties applied warnings and fines. 
In this context, from a data survey, the concepts of regulation 
and supervision of the Brazilian electric sector with focus on the 
electric energy distribution area and the calculation methodology 
used to apply penalties are presented. In order to improve the 
current regulation, a different form of penalty is proposed, which 
takes into account the amount of sanctions applied in the 
inspections of continuity indicators in the last four years, when 
defining the new limits of continuity indicators. In this way, 
Distributor "A" analyzed showed a decrease of 10% in the limits 
of the indicators, having for the year 2016 a reduction from 9 to 
8.1 in the DEC indicator of the set "1" and from 11 to 9.9 on the 
FEC display of set "2". 

 

Keywords - Continuity Indicators, Energy Distribution, 
Inspection, Penalization, Regulation. 

I.  INTRODUÇÃO 
m meados de 1996, o governo federal criou a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com o objetivo de 

descentralizar as atividades de regulação e de fiscalização do 
setor elétrico. 

Nesse sentido, visto que as características redes elétricas 
nos estados brasileiros são heterogêneas, tornou-se necessária 
a criação de agências estaduais para ampliar a atuação das 
agências reguladoras, passando estas a atuarem de acordo com 
as particularidades locais, a partir da observação de políticas 
estaduais integradas e do desempenho das distribuidoras. 

Nesse contexto, o estado de São Paulo foi o primeiro a 
participar do processo de descentralização junto a ANEEL, 
processo esse que perdura até os dias atuais. As fiscalizações 
são realizadas pela Agência Reguladora de Saneamento e 
Energia do Estado de São Paulo (ARSESP) [1]. 

A ARSESP fiscaliza os serviços de distribuição de energia 
elétrica prestados pelas distribuidoras que atendem juntas mais 
de 16 milhões de usuários em São Paulo [2]. 
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Para que os serviços de distribuição de energia elétrica 
sejam prestados de forma adequada, a fiscalização realizada 
pelas Agências verifica o cumprimento do contrato de 
concessão e da legislação vigente pela respectiva 
concessionária, observando a evolução dos padrões de 
segurança, regularidade e continuidade, que traduzem a 
qualidade do fornecimento e do atendimento ao usuário. 

A correta avaliação do cumprimento da legislação 
pertinente à prestação do serviço de distribuição de energia 
elétrica depara-se com frequentes dificuldades devido à 
ausência de metodologias adequadas ao processo e a 
dificuldade no procedimento de penalização. 

A Resolução Normativa da ANEEL nº. 63/2004 aprova 
procedimentos para regular a imposição de penalidades aos 
concessionários, permissionários, autorizados e demais 
agentes de instalações e serviços de energia elétrica. 

Assim, o objetivo do presente trabalho é apresentar uma 
alternativa para as dificuldades encontradas no processo 
penalização quando não é cumprida de forma correta a 
legislação referente à prestação do serviço de distribuição de 
energia elétrica, no âmbito das fiscalizações de indicadores de 
continuidade individuais realizadas pela ARSESP, junto às 
distribuidoras. 

II.  REGULAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 
A partir da década de 1990, com o projeto de 

Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro - RESEB, o 
Ministério de Minas e Energia estabeleceu mudanças 
institucionais e operacionais que culminaram no atual modelo 
do setor.  

Esse modelo baseou-se no consenso político-econômico do 
“estado regulador”, o qual deveria direcionar as políticas de 
desenvolvimento, regular o setor, deixando o Estado de atuar 
como executor em última instância. Assim, muitas empresas 
foram privatizadas e autarquias de caráter público e 
independente foram criadas, como é o caso da própria agência 
reguladora, a ANEEL [3]. 

O racionamento de 2001 veio a questionar a eficácia do 
novo modelo e a garantia da expansão da oferta de energia. 
Alguns estudiosos do setor atribuem o racionamento, entre 
outros fatores, à falta de planejamento efetivo e também de 
monitoramento eficaz centralizado.  

Nesse sentido, novos ajustes ao modelo foram feitos pelo 
governo com o intuito de reduzir os riscos de falta de energia e 
melhorar o monitoramento e controle do sistema. Os 
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princípios que nortearam o modelo de 2004 foram: a 
segurança energética, a modicidade tarifária e a 
universalização do atendimento. 

Apesar de alterações significativas em alguns mecanismos 
inicialmente previstos, pode-se dizer que a espinha dorsal do 
modelo dos anos 90 foi preservada em 2004. 

Assim, um novo capítulo na história do setor elétrico 
iniciou-se com a Medida Provisória (MP) 579, de setembro de 
2012. Nessa MP, posteriormente convertida na Lei 
12.783/2013, empresas geradoras e transmissoras puderam 
renovar antecipadamente seus contratos de concessão desde 
que seus preços fossem regulados pela ANEEL.  

Observou-se significativa mudança no contexto 
institucional do setor elétrico: empresas geradoras que outrora 
atuavam em ambiente competitivo passaram a ter seus preços 
regulados, da mesma forma que já ocorria com as 
distribuidoras e transmissoras, consideradas monopólios 
naturais [3]. 

Com efeito, de forma sintética, pode-se dizer que o setor 
elétrico brasileiro é atualmente caracterizado por: 

• Desverticalização da indústria de energia elétrica, 
com segregação das atividades de geração, transmissão e 
distribuição; 

• Coexistência de empresas públicas e privadas; 
• Planejamento e operação centralizados; 
• Regulação das atividades de transmissão e 

distribuição pelo regime de incentivos, ao invés do “custo do 
serviço”; 

• Regulação da atividade de geração para 
empreendimentos antigos; 

• Concorrência na atividade de geração para 
empreendimentos novos; 

• Coexistência de consumidores cativos e livres; 
• Livres negociações entre geradores, 

comercializadores e consumidores livres; 
• Leilões regulados para contratação de energia para as 

distribuidoras, que fornecem energia aos consumidores 
cativos; 

• Preços da energia elétrica (commodity) separados dos 
preços do seu transporte (uso do fio); 

• Preços distintos para cada área de concessão, em 
substituição à equalização tarifária de outrora; 

• Mecanismos de regulação contratuais para 
compartilhamento de ganhos de produtividade nos setores de 
transmissão e distribuição. 

Com base na caracterização do setor elétrico brasileiro, 
compete à ANEEL regulamentar as políticas e diretrizes do 
Ministério de Minas e Energia para a utilização e exploração 
dos serviços de energia elétrica pelos agentes do setor, pelos 
consumidores cativos e livres, pelos produtores independentes 
e pelos autoprodutores. A Figura 1 ilustra o mapeamento 
organizacional das instituições do setor elétrico brasileiro. 

 
Fig. 1.  Mapeamento organizacional das instituições do setor elétrico 
brasileiro [3] 

III.1.  Regulação dos Serviços de Distribuição 
A distribuição de energia elétrica se caracteriza como o 

segmento do setor elétrico dedicado ao rebaixamento da 
tensão proveniente do sistema de transmissão e a conexão do 
fornecimento de energia elétrica ao consumidor. 

O sistema de distribuição é composto pela rede elétrica e 
pelo conjunto de instalações e equipamentos elétricos que 
operam em níveis de alta tensão (superior a 69 kV e inferior a 
230 kV), média tensão (superior a 1 kV e inferior a 69 kV) e 
baixa tensão (igual ou inferior a 1 kV). 

Atualmente, o Brasil possui 114 distribuidoras de energia 
elétrica, sendo 63 concessionárias e 38 permissionárias, além 
de 13 cooperativas de eletrização rural, que atuam sob 
autorização precária e estão em processo de regularização para 
se tornarem concessionárias ou permissionárias. 

A regulação técnica da distribuição é conduzida por uma 
das superintendências da ANEEL, a Superintendência de 
Regulação dos Serviços de Distribuição - SRD. 

III.1.1.  Atribuições da regulação técnica da distribuição 
As principais atividades da regulação da distribuição são: 
• Estabelecimento de regras e procedimentos referentes 

ao planejamento da expansão, ao acesso, operação e medição 
dos sistemas de distribuição incluindo o desenvolvimento de 
redes inteligentes e o gerenciamento do lado da demanda; 

• Estabelecimento dos indicadores de qualidade do 
serviço e do produto energia elétrica; 

• Regulação das condições gerais de fornecimento de 
energia elétrica; 

• Implementação e acompanhamento da 
universalização do acesso à energia elétrica; e Implementação 
e aplicação da tarifa social de energia elétrica [4]. 

http://www.aneel.gov.br/tarifas-consumidores/-/asset_publisher/e2INtBH4EC4e/content/tarifa-social-introducao/656827?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fhwe100%3A8080%2Fweb%2Fguest%2Ftarifas-consumidores%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_e2INtBH4EC4e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3�
http://www.aneel.gov.br/tarifas-consumidores/-/asset_publisher/e2INtBH4EC4e/content/tarifa-social-introducao/656827?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fhwe100%3A8080%2Fweb%2Fguest%2Ftarifas-consumidores%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_e2INtBH4EC4e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3�
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III.1.2.  Qualidade na Distribuição 
A qualidade percebida pelo consumidor de uma 

concessionária ou permissionária de serviço público de 
distribuição de energia elétrica deve ser avaliada a partir de 
três grandes aspectos: a qualidade do “produto” energia 
elétrica (relacionada à conformidade da tensão em regime 
permanente e à ausência de perturbações na forma de onda), a 
qualidade do “serviço” (relacionada à continuidade na 
prestação do serviço) e a qualidade do atendimento ao 
consumidor. 

Também é necessário considerar os indicadores de 
segurança do trabalho, que sinalizam a preocupação das 
distribuidoras com a qualidade do trabalho desenvolvido pelos 
seus colaboradores e, de certa forma, exprimem o nível de 
risco ao qual está exposta a população em geral [4]. 

Por fim, a qualidade na distribuição também considera o 
tempo médio de atendimento às ocorrências emergenciais, 
avaliado por meio de indicadores vinculados a conjuntos de 
unidades consumidoras. 

Os Procedimentos de Distribuição - PRODIST são 
documentos elaborados pela ANEEL e normatizam e 
padronizam as atividades técnicas relacionadas ao 
funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de 
energia elétrica e está dividida em 10 Módulos. 

Particularmente destaca-se o Módulo 8 do PRODIST que 
estabelece os procedimentos relativos à qualidade da energia 
elétrica - QEE, abordando a qualidade do produto e a 
qualidade do serviço prestado. 

Outro instrumento regulatório de extrema importância é a 
Resolução Normativa nº 414/2010 – Condições Gerais de 
Fornecimento, que disciplinam os aspectos relacionados à 
qualidade do atendimento ao consumidor, notadamente a 
qualidade do atendimento comercial, a qualidade do 
atendimento telefônico e o tratamento das informações. 

As Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, 
com redação dada pela Resolução Normativa (REN) nº 414, 
de 9 de setembro de 2010, são o resultado da evolução 
regulatória de uma série de atos desde 1957, com o objetivo de 
regular as disposições a serem observadas pelos consumidores 
e pelas empresas responsáveis pela prestação do serviço 
público de distribuição de energia elétrica, estabelecendo os 
seus direitos e deveres [4]. 

III.1.3.  Indicadores da Distribuição 
Os indicadores associados à distribuição de energia elétrica 

disponíveis na ANEEL são associados à qualidade do serviço, 
à qualidade do produto, aos tempos médios de atendimento e à 
segurança do trabalho e das instalações [4]. São eles: 

• Indicadores individuais de continuidade; 
• Indicadores coletivos de continuidade; 
• Compensação pela transgressão dos limites de 

continuidade; 
• Indicadores de conformidade do nível de tensão; 
• Tempos médios de atendimento às ocorrências 

emergenciais e; 
• Segurança do trabalho e das instalações. 

III.1.3.1.  Indicador de Continuidade do Fornecimento 
Indicador de continuidade do serviço é a representação do 

desempenho de uma distribuidora, utilizado para mensurar o 
tempo e a quantidade de interrupções do fornecimento de 
energia sofrida pelo consumidor. Esses indicadores podem ser 
classificados como: 

- Indicadores Coletivos, apurados por agrupamento de 
unidades consumidoras atendidas por uma subestação de 
distribuição, denominado de conjuntos, que são 
acompanhados e não estão sujeitos a penalidades, conforme 
ilustrado na Tabela I [4]. 

 
TABELA I 

INDICADORES COLETIVOS [4] 
DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, 
expressa em horas; 
FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, 
expressa em número de interrupções. 

 
- Indicadores Individuais, apurados para cada unidade 

consumidora, sendo que a apuração da penalidade é 
automática e a compensação resultante da transgressão é 
ressarcida diretamente na fatura da energia elétrica, conforme 
ilustrado na Tabela II [4]. 

 
TABELA II 

INDICADORES INDIVIDUAIS [4] 
DIC – Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora, ou por 
ponto de conexão, expressa em horas e centésimos de horas; 
FIC – Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora, ou 
por ponto de conexão, expressa em número de interrupções; 
DMIC – Duração Máxima de Interrupção Individual Contínua por Unidade 
Consumidora, ou por ponto de conexão, expressa em horas e centésimos de 
horas; 
DICRI – Duração de Interrupção Individual ocorrida em Dia Crítico por 
Unidade Consumidora, ou por ponto de conexão, expressa em horas e 
centésimos de horas; 

III.1.3.2.  Indicador de Conformidade de Nível de Tensão 
O indicador de conformidade de nível de tensão é a 

representação da qualidade do nível de tensão da energia 
fornecida pela distribuidora. 

As tensões de fornecimento praticadas no Brasil podem 
variar de região para região, mas não podem variar além de 
limites estabelecidos na área de fornecimento de uma 
Distribuidora [4]. 

III.1.3.3. Tempo de Atendimento das Ocorrências 
Emergenciais 

O tempo das ocorrências emergenciais é o tempo médio 
que a empresa leva para atender uma ocorrência de falta de 
fornecimento [4]. 

IV. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

A ANEEL atua na fiscalização econômico-financeira, do 
serviço de geração e dos serviços de eletricidade, buscando 
atingir todas as empresas concessionárias, permissionárias e 
autorizadas em operação no País. 

Os fiscais procuram instruir os agentes do mercado quanto 
ao cumprimento de suas obrigações contratuais e 
regulamentares. Ao final do trabalho, os técnicos resumem o 

http://www.aneel.gov.br/ren-414�
http://www.aneel.gov.br/ren-414�
http://www.aneel.gov.br/qualidade-do-servico2�
http://www.aneel.gov.br/tempo-de-atendimento-as-ocorrencias�
http://www.aneel.gov.br/tempo-de-atendimento-as-ocorrencias�
http://www.aneel.gov.br/seguranca-do-trabalho-e-das-instalacoes�
http://www.aneel.gov.br/fiscalizacao-economica-e-financeira�
http://www.aneel.gov.br/fiscalizacao-dos-servicos-de-geracao�
http://www.aneel.gov.br/fiscalizacao-dos-servicos-de-eletricidade�
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que constataram em um relatório onde algumas situações 
aparecem como recomendações (sugestões) ou determinações, 
de caráter mais grave. 

A fiscalização da ANEEL tem como finalidade garantir a 
prestação de serviços de qualidade. As empresas que 
descumprem as normas e leis do setor elétrico podem sofrer 
punições que vão desde advertência e multas até a cassação da 
concessão [4]. 

IV.1.  Etapas da fiscalização na Área de Distribuição 
A Fiscalização dos Serviços de Eletricidade (SFE), 

responsável pela fiscalização do setor de distribuição de 
energia elétrica, se baseia em uma visão estratégica com 
enfoque na Prevenção e na utilização de Inteligência Analítica 
e de técnicas de Fiscalização baseada em evidências [4]. 

Em um contexto de Regulação Responsiva, busca-se 
graduar as ações de fiscalização conforme a resposta dos 
agentes aos comandos regulatórios, conforme ilustra a Figura 
2. 

 
Fig. 2: Estratégia utilizada pela SFE para Fiscalizações nas Distribuidoras [4] 

Nesse contexto, a Fiscalização dos Serviços de Eletricidade 
é composta pela execução de 4 etapas (Monitoramento, 
Análise, Acompanhamento e Ação Fiscalizadora), conforme 
Figura 3. 

 
Fig. 3: Etapas das Fiscalizações realizadas nas Distribuidoras [4] 

 

 

 

IV.1.1. Monitoramento 
A primeira etapa consiste no monitoramento contínuo e 

diagnóstico técnico preventivo de todas as Distribuidoras e as 
Transmissoras de Energia Elétrica. 

Nessa etapa, o desempenho dos Agentes é monitorado e, 
havendo má prestação de serviço ou mesmo uma tendência de 
piora na qualidade da prestação, são emitidos alertas 
preventivos para correção imediata [4]. 

A etapa de Monitoramento tem por objetivos: 
 Analisar dados e indicadores de qualidade do serviço 

prestado por distribuidoras e transmissoras; 
 Monitorar a evolução dos indicadores e emitir alertas; 
 Divulgar relatórios de desempenho; 
 Apontar assuntos relevantes para compor as Agendas 

de Trabalho da fiscalização. 

IV.1.2. Análise 
Os Agentes identificados na Etapa de Monitoramento com 

indícios de má prestação de serviço são encaminhados à etapa 
de Análise, que tem como principal objetivo avaliar 
detalhadamente os temas apontados como relevantes na etapa 
de monitoramento. 

O trabalho de análise é consolidado em Relatórios de 
Análise, que são apresentados aos agentes de distribuição e 
transmissão de energia para que adotem as providências 
necessárias para a melhoria na qualidade dos serviços [4]. 

Assim, os Agentes devem elaborar Planos de Regularização 
dos problemas apontados, os quais serão acompanhados na 
etapa seguinte: Acompanhamento. 

IV.1.3. Acompanhamento 
Nessa etapa é feito o acompanhamento dos Planos de 

Regularização apresentados pelos Agentes na etapa de 
Análise. São acompanhadas as providências adotadas para a 
correção dos problemas e os resultados obtidos [4]. 

Os acompanhamentos são consolidados em Relatórios de 
Acompanhamento, permitindo que a sociedade conheça as 
ações de fiscalização e seus resultados. 

IV.1.4. Ação Fiscalizadora 
Quando as falhas apontadas nas etapas anteriores não forem 

corrigidas até o término da Etapa de Acompanhamento, o 
processo segue para as fases de notificação e, eventualmente, 
de punição. 

O processo de fiscalização dentro de uma Agência 
Reguladora é apresentado no fluxograma ilustrado na Figura 4 
[5]. 
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Fig. 4: Fluxograma do processo de fiscalização dentro de uma agência 
reguladora 

IV.2 Principais assuntos Fiscalizados na Distribuição 

 

As fiscalizações nos serviços de Distribuição de Energia 
Elétrica percorrem os seguintes assuntos: 

 

 Apuração dos indicadores de continuidade coletivos e 
individuais; 

 
 Ativos; 

 
 Comercial; 

 
 Indicadores de atendimento telefônico; 

 
 Perdas elétricas; 

 
 Programas de pesquisa e desenvolvimento - P&D; 

 
 Programas de eficiência energética - PEE; 

 
 Subvenção Baixa Renda; 

 
 Técnica; 

 
 Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta; 

 
 Universalização e Luz para Todos. 

De acordo com [4], foram realizadas ao longo dos últimos 5 
anos (2012 a 2016) 282 fiscalizações, no setor de distribuição 
e 412 fiscalizações no setor de transmissão de energia elétrica, 
conforme Figura 5. 

 

 
Fig. 5: Quantidade de Fiscalizações realizadas nas áreas de Transmissão e 
Distribuição [4] 

IV.2.1. Procedimento de Fiscalização da Apuração dos 
Indicadores da Qualidade do Serviço 

A fiscalização da apuração dos indicadores de continuidade 
coletivos e individuais, assim como do cálculo e pagamento da 
compensação por transgressão dos limites estabelecidos pela 
ANEEL têm como objetivos [5]: 

- Verificar os procedimentos de coleta, apuração, 
armazenamento, informação aos consumidores dos 
indicadores de continuidade coletivos e individuais do serviço 
de distribuição de energia elétrica e; 

- Avaliar a aplicação dos critérios para o cálculo das 
compensações por violação dos limites de continuidade 
individual, informação aos consumidores, assim como 
verificar o efetivo pagamento nos prazos regulamentares.  

O responsável pelo processo de fiscalização deverá 
conhecer e utilizar a Legislação básica pertinente e [5]: 

- Organizar e complementar a documentação de orientação 
do processo;  

- Abrir o processo de fiscalização; 
- Requisitar os dados necessários à distribuidora; 
- Analisar os dados obtidos e estabelecer as amostras; 
- Organizar e manter os arquivos dos documentos 

pertencentes ao processo de fiscalização; 
- Organizar e realizar as reuniões prévias com a equipe 

técnica que participará da fiscalização; 
- Proceder à fiscalização na distribuidora; 
- Elaborar e emitir relatório de fiscalização; 
- Encaminhar à distribuidora o termo de notificação e o 

relatório; 
- Analisar a manifestação da distribuidora ao termo de 

notificação; 
- Elaborar parecer sobre a manifestação; 
- Preparar, quando for o caso, uma exposição de motivos 

para o auto de infração; 
- Instruir o processo punitivo, quando for o caso e; 
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- Analisar eventual pedido de reconsideração da 
distribuidora. 

A fiscalização dos indicadores de continuidade está 
fundamentada no PRODIST, considerando a revisão mais 
atual ou aquela vigente ao período da ação fiscalizatória. Os 
principais módulos relacionados aos assuntos fiscalizados são: 

- Módulo 1 - Introdução;  
- Módulo 6 - Informações Requeridas e Obrigações - 

Estabelece as obrigações dos agentes quanto a envio de 
informações para a ANEEL;  

- Módulo 8 - Qualidade da Energia Elétrica - Estabelece os 
procedimentos relativos à Qualidade da Energia Elétrica - 
QEE, abordando a qualidade do produto e a qualidade do 
serviço prestado [5]. 

A Resolução Normativa 414/2010 é outra fonte para 
fundamentação da análise dos dados fiscalizados. O 
fluxograma apresentado na Figura 6 ilustra as etapas da 
fiscalização [5]. 

 

 

 

 
Fig. 6: Fluxograma do processo de fiscalização dos indicadores de 
continuidade [5] 

V. PROCESSO PUNITIVO 
No caso de comprovação de não conformidades, inicia-se 

um processo administrativo punitivo. A Resolução Normativa 
da ANEEL nº. 63/2004 aprova procedimentos para regular a 
imposição de penalidades aos concessionários, 
permissionários, autorizados e demais agentes de instalações e 
serviços de energia elétrica, bem como às entidades 
responsáveis pela operação do sistema, pela comercialização 
de energia elétrica e pela gestão de recursos provenientes de 
encargos setoriais. 

Desde que não impliquem em mais de uma sanção 
disciplinar para um mesmo fato gerador, as penalidades 
previstas na Resolução Normativa da ANEEL nº. 63/2004 
aplicam-se sem prejuízo das sanções administrativas 
específicas previstas na legislação e regulamentação setorial 
vigentes [6]. 

Conforme o art. 2º da Resolução Normativa da ANEEL nº. 
63/2004, os agentes do setor elétrico estão sujeitos à aplicação 
das seguintes penalidades [7]: 

“Art. 2º As infrações tipificadas nesta resolução 
sujeitarão a infratora às penalidades de: 
I - advertência; 
II - multa; 
III - embargo de obras; 
IV – interdição de instalações; 
V - suspensão temporária de participação em licitações 
para obtenção de novas concessões, permissões ou 
autorizações, bem como de impedimento de contratar 
com a ANEEL e de receber autorização para os 
serviços e instalações de energia elétrica; 
VI - revogação de autorização; 
VII - intervenção administrativa; 
VIII - caducidade da concessão ou da permissão.” 

Descreve a Resolução Normativa da ANEEL nº. 63/2004 
que a aplicação das penalidades de advertência, multa, 
embargo de obras e interdição de instalações, capituladas nos 
arts. 3º a 7º e 9º, compete ao(s) superintendente(s) 
responsável(is) pela ação fiscalizadora, no caso da ANEEL, e 
à autoridade competente quando se tratar das Agências 
Reguladoras Estaduais.  

Por outro lado, à Diretoria Colegiada da ANEEL, mediante 
proposta do(s) superintendente(s) responsável(is) pela ação 
fiscalizadora, cabe a aplicação das penalidades de suspensão 
temporária de participação em licitações, revogação de 
autorização e intervenção administrativa, descritas nos Arts. 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 7 

10 a 12. Fica reservada ao Poder Concedente, entretanto, a 
aplicação da penalidade de caducidade da concessão ou da 
permissão, constante no Art. 13 [6]. 

Ademais, a Resolução Normativa da ANEEL nº. 63/2004, 
em seu Art. 8º, estabelece que as penalidades de multa 
capituladas nos Arts. 4º, 5º, 6º e 7º poderão ser convertidas em 
advertência desde que observadas duas condicionantes: que a 
infratora não tenha sido autuada por idêntica infração nos 
últimos quatro anos anteriores ao da sua ocorrência e que as 
consequências da infração sejam de pequeno potencial 
ofensivo. 

Na hipótese da ocorrência concomitante de mais de uma 
infração, serão aplicadas, simultânea e cumulativamente, as 
penalidades correspondentes a cada uma delas. 

Assim, o tratamento das infrações pela Resolução é sempre 
subordinado ao tratamento das penalidades, motivo pelo qual é 
correta a inferência de que a descrição das infrações serve ao 
propósito de especificar as penalidades. 

V.1. A Aplicação da Resolução Nº 63/2004 Na Dosimetria de 
Multas 

As Superintendências de Fiscalização da ANEEL buscam, 
cada vez mais, estabelecer parâmetros claros para aplicação da 
Resolução nº 63/2004, mesmo como o nível de 
discricionariedade por ela apresentado. 

A Superintendência de Fiscalização dos Serviços de 
Eletricidade - SFE elaborou a Nota Técnica nº 39/2010-
SFE/ANEEL, na qual desenvolveu a Equação (1) para 
definição do valor de multas [8]. 

       (1) 
Onde: 
M - multa, em reais; 
G - gravidade (%); 
D - danos resultantes para o serviço e para os usuários (%); 
V - vantagem auferida pela empresa com a infração (%); 
S - existência de sanções nos últimos quatro anos (%); 
A - abrangência (%); 
r - reincidência (r = 1 ou r = 1,5); 
MaxGrupo - valor máximo do respectivo grupo (%); 
Fat - faturamento da empresa nos últimos 12 meses, em 

reais. 
Quanto ao parâmetro “reincidência” (r) a Superintendência 

seguiu o descrito na REN 63/2004 e definiu seu valor em “1” 
para o caso de não se tratar de infração reincidente e “1,5” no 
caso contrário. Para as “sanções irrecorríveis nos últimos 
quatro anos” (S) foi definida a regra descrita na Tabela III. 

 
TABELA III 

CRITÉRIO DA SFE PARA SANÇÕES IRRECORRÍVEIS [3] 

Número de 
sanções 0 a 4 5 a 8 9 a 12 13 a 

16 
17 a 
20 

Acima 
de 20 

Percentual 10% 20% 40% 60% 80% 100% 

 

A “abrangência” (A) é utilizada pelas agências 
fiscalizadoras estabelecendo a relação entre a quantidade de 
itens não conformes da amostra objeto da fiscalização e a 
quantidade total de itens dessa amostra, ou a partir da 
avaliação da quantidade de consumidores afetados pela 
irregularidade em relação ao total de consumidores de um 
dado universo [8]. 

A definição dos parâmetros “gravidade”, “danos” e 
“vantagens” é feita caso a caso de maneira subjetiva, 
conforme este trecho da citada Nota Técnica [8]: 

"os percentuais correspondentes às condicionantes: 
Gravidade (G), Danos (D) e Vantagem (V) são 
estabelecidos por esta Superintendência com base no 
convencimento motivado, em função das evidências 
objetivas documentadas de cada não conformidade, 
expressando uma avaliação qualitativa de quão grave é a 
irregularidade cometida, quando da elaboração da 
Exposição de Motivos para Auto de Infração." 

Essas regras são aplicadas pela SFE e pelas agências 
estaduais na maioria dos autos de infração que lavra contra as 
empresas que cometem infrações em suas atividades no 
segmento de distribuição de energia elétrica. Porém, não se 
exclui a possibilidade de outros métodos, não definidos e 
padronizados, serem utilizados em casos específicos [9]. 

V.2. O Perfil das Sanções Aplicadas pela ANEEL 
Desde a criação da ANEEL até o fim mês de dezembro de 

2015, as Superintendências de Fiscalização e Agências 
Estaduais conveniadas instauraram mais de 2.500 processos 
com sanções às empresas que atuam no setor elétrico 
brasileiro na forma de multa ou advertência, cujos valores 
somados chegam a um montante de aproximadamente três 
bilhões de reais.  

O número de sanções aplicadas em 2012, por exemplo, 
representa mais de 10 vezes a quantia aplicada em 2002 (372 
contra 35 sanções) [9]. 

Os dados sobre as multas foram obtidos em dois sistemas 
computacionais desenvolvidos pela ANEEL: o SIGEFIS - 
Sistema de Gestão da Fiscalização e o SIGEC - Sistema de 
Gerenciamento de Créditos. O primeiro é utilizado pelas 
Superintendências de Fiscalização e pelas Agências Estaduais 
para gerenciamento do fluxo de ações relacionadas às 
fiscalizações, entre elas a lavratura de autos de infração. O 
segundo é utilizado pela Superintendência de Administração e 
Finanças  SAF, para gerenciamento da cobrança das multas. 

As informações aqui apresentadas foram verificadas nos 
bancos de dados do SIGEFIS e do SIGEC em 24 de março de 
2017. 

A Figura 7 mostra o número de autos de infração lavrados 
pela ANEEL e por suas Agências Estaduais conveniadas ao 
longo dos anos.  

A série azul representa o total de autos lavrados, inclusive 
os que ainda estão tramitando em fase de recurso. A série 
verde considera apenas os autos com tramitação encerrada na 
esfera administrativa. 
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Fig. 7: Quantidade de autos de infração lavrados por ano 
 

A partir da Figura 7 pode-se verificar que a imposição de 
sanções tornou-se uma atividade de rotina para a Agência a 
partir do ano de 2007, e que o número de sanções impostas 
consolidou-se em um patamar relativamente estável a partir de 
2008. 

V.3. Sanções Aplicadas nas Fiscalizações de Indicadores de 
Continuidade 

No período de 2008 a 2016 foram aplicados mais de 
setecentos milhões de reais em sanções somente nas 
fiscalizações de indicadores de continuidade realizadas pela 
ANEEL e pelas Agencias Estaduais.  

Segundo [4], os valores apresentados na Tabela IV 
representam a quantidade de fiscalizações realizadas e o total 
multado por ano, o que não significa que os referidos valores 
foram pagos pelas distribuidoras multadas. 
 

TABELA IV 
QUANTIDADE DE FISCALIZAÇÕES E VALORES POR ANO 

Ano Quantidade de 
Fiscalizações Valores 

2008 55 R$  79.271.142,79 

2009 64 R$  84.110.891,63 
2010 64 R$ 161.778.210,69 
2011 14 R$  49.736.685,40 
2012 20 R$ 103.887.604,62 

2013 18 R$  15.133.835,39 
2014 17 R$  44.162.073,03 
2015 29 R$ 132.731.070,19 
2016 27 R$  56.310.623,99 

Total Geral 308 R$ 727.122.137,73 

VI. PROPOSTA DE MELHORIA 
A ANEEL é responsável pela definição dos limites dos 

indicadores de continuidade das distribuidoras brasileiras e 
utiliza alguns critérios para a obtenção dos mesmos. São eles: 

a)  Análise da Base de dados geográfica da distribuição 
(BDGD) de onde são extraídos os atributos físico-elétricos do 
conjunto de unidades consumidoras; 

b) Seleção dos atributos relevantes para aplicação de 
análise comparativa; 

c)  Aplicação de análise comparativa, com base nos 
atributos selecionados na alínea “b”; 

d) Cálculo dos limites para os indicadores DEC e FEC 
dos conjuntos de unidades consumidoras de acordo com o 
desempenho dos conjuntos e; 

e)  Análise por parte da ANEEL, com a definição dos 
limites para os indicadores DEC e FEC. 

Ademais, a Figura 6 apresentou o fluxo com o 
procedimento para realizar a fiscalização de indicadores de 
continuidade e o Item V apresentou os critérios utilizados para 
a aplicação de multas nas distribuidoras fiscalizadas. 

Desse modo, buscando a melhoria no processo de aplicação 
das sanções por meio do órgão regulador/fiscalizador, propõe-
se que a cada novo processo de definição dos limites dos 
indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos de 
unidades consumidoras das distribuidoras sejam levadas em 
conta a aplicação das sanções administrativas dos últimos 4 
anos relacionadas ao tema. Dessa forma, objetiva-se uma 
redução percentual nos valores dos indicadores citados, 
conforme ilustrado na Tabela V. 

 
TABELA V 

QUANTIDADE DE FISCALIZAÇÕES E VALORES POR ANO E POR ESTADO 

 
 
A Figura 8 apresenta a metodologia de ajuste proposta. 
 

 
Fig. 8: Diagrama da proposta de ajuste para o processo de fiscalização 

1 3 3 11 35 44 34 43 53 

178 
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171 
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167 

Autos Lavrados Autos Encerrados 
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VII. TESTES E RESULTADOS 
Para exemplificar a metodologia proposta, utilizou-se uma 

distribuidora de pequeno porte que possui apenas dois 
conjuntos elétricos e possui os limites de DEC e FEC 
definidos pela ANEEL, conforme Tabela VI. 

 
TABELA VI 

LIMITES DE DEC E FEC DEFINIDOS PELA ANEEL 

 
 
A Tabela VI mostra os limites dos indicadores DEC e FEC 

no período de 2009 a 2012 e de forma análoga, mostra que os 
próximos limites serão divulgados em 2012 para início de 
utilização no ano de 2013. 

Dessa forma, foi considerado que no período mencionado 
na Tabela VI, a distribuidora foi fiscalizada duas vezes, a 
primeira em 2009 e a segunda em 2011, tendo seus processos 
de fiscalização finalizados até o novo processo de revisão 
tarifária e definição dos novos limites dos indicadores de 
continuidade. 

Logo, aplicando o critério proposto, a distribuidora terá 
uma redução de 10% nos novos valores dos limites de seus 
conjuntos de unidades consumidoras.  

A Tabela VII apresenta os resultados obtidos a partir da 
metodologia proposta pela ANEEL e a Tabela VIII apresenta 
os resultados obtidos a partir da metodologia proposta no 
presente trabalho. 

 
TABELA VII  

LIMITES DE DEC E FEC DEFINIDOS PELA ANEEL PARA O PRÓXIMO PERÍODO 

 
 

TABELA VIII 
NOVOS LIMITES DE DEC E FEC DEFINIDOS APÓS A METODOLOGIA PROPOSTA 

 
 
Comparando os resultados apresentados nas Tabelas VII e 

VIII, nota-se uma redução nos indicadores de continuidade, 
fato este esperado e fundamental para estimular a melhoria do 
desempenho quanto à qualidade do sistema de distribuição de 
energia elétrica em estudo. 
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