
 
 
 
 
 
 
 

VOTO 
 
 
 
PROCESSO: 48500.001922/2014-33. 
 
INTERESSADOS: Agentes e consumidores do setor elétrico. 
 
RELATOR: Diretor José Jurhosa Junior. 
 
RESPONSÁVEL: SCG, SEM, SFF, SMA, SPE, SRC, SRD, SRE, SRG e SRT. 
 
ASSUNTO: Proposta de abertura de Audiência Pública com vistas a colher subsídios e informações 
adicionais para o aprimoramento das propostas de Agenda Regulatória Indicativa da ANEEL para o biênio 
2015-2016. 
 
 
 
I – RELATÓRIO 
 
1. A Portaria n.º 2.976, de 10/12/2013, aprovou a Agenda Regulatória Indicativa da ANEEL 
referente ao biênio 2014-2015.  
 
2. Na Nota Técnica 001/2014-SCG/SEM/SFF/SMA/SPE/SRC/SRD/SRE/SRG/SRT/ANEEL, de 
24/10/2014, as unidades organizacionais signatárias recomendaram a instauração de Audiência Pública, por 
intercâmbio documental, pelo período de 15 (quinze) dias, para o envio de contribuições sobre a Agenda 
Regulatória Indicativa da ANEEL no biênio 2015-2016.  
 
3. Em 02/06/2014 fui sorteado Relator da matéria. 
 
4. É o relatório. 
 
 
II – FUNDAMENTAÇÃO 
 
5. Conforme destacado na referida Nota Técnica conjunta, a Agenda Regulatória Indicativa 
constitui ferramenta que fortalece a transparência dos processos desenvolvidos pela ANEEL. Nesse sentido, 
trata-se de instrumento a ser aperfeiçoado de forma contínua, de modo a contemplar a dinâmica interna das 
ações da ANEEL, bem como as demandas externas resultantes da evolução do próprio setor elétrico. Daí a 
indispensável necessidade de ser submetido à apreciação das partes interessadas, via audiência pública. 
 



 
 
 
 
 
(FL. 2) 
 
6. Os Anexos I e II da Nota Técnica apresentam, respectivamente, o cronograma resumido de 
46 (quarenta e seis) atividades de regulação propostas para o biênio 2015-2016, e os correspondentes 
relatórios de proposição, contendo informações complementares sobre cada atividade.  

 
7. Diante do disposto no art. 17 da REN nº 273 1, de 10/07/2007, cabe citar que o prazo de 15 
(quinze) dias fixado para o recebimento de contribuições é excepcional e se justifica em razão dos 
aprimoramentos praticados ao longo do processo de elaboração da proposta.  

 
8. Dentre esses aprimoramentos, destaco a análise prévia junto a cada uma das unidades 
organizacionais, visando dar maior aderência aos objetivos estratégicos e metas institucionais da ANEEL, 
bem como abrigar as demandas resultantes de determinações da Diretoria, quando cabíveis. Tal fato 
consumiu um tempo maior na fase de análise e crítica das atividades. Essa, portanto, a motivação para se 
recorrer à exceção prevista no § 1º, art. 17 da REN nº 273/2007. 
 
 
III – DIREITO 
 
9. A presente decisão tem amparo nos seguintes diplomas legais e regulamentares: (i) Lei n.º 
9.427/1996, (ii) Decreto n.º 2.335/1997, (iii) Portaria MME n.º 349/1997, e (iv) Norma de Organização nº 001 
ANEEL, aprovada pela Resolução Normativa n.º 273/2007.  
 
 
 
IV – DISPOSITIVO 
 
10. Do exposto e com base nos autos do Processo 48500.001922/2014-33, voto pela instauração 
de Audiência Pública, por intercâmbio documental, no período de 5/11/2014 a 19/11/2014, com vistas à 
obtenção de subsídios para a definição da Agenda Regulatória Indicativa da ANEEL para o biênio 2015-2016. 

 
 

Brasília, 4 de novembro de 2014. 
 
 
 

JOSÉ JURHOSA JUNIOR 
Diretor 

                                                      
1 Art. 17. O prazo para o período de contribuições será de pelo menos 30 (trinta) dias corridos, a partir da abertura da Audiência 
Pública. (Redação dada pela REN ANEEL 483 de 17.04.2012.)  
§ 1º O prazo previsto no caput poderá ser menor, sendo no mínimo de 10 (dez) dias corridos, mediante apresentação de justificativa 
prévia pelas Unidades Organizacionais responsáveis pelo processo e aprovação pela Diretoria Colegiada. (Redação dada pela REN 
ANEEL 483 de 17.04.2012.) 


