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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
 

IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a que 
se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer 
dispositivo. 

 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Minuta de Contrato de Concessão 

CLÁUSULA SÉTIMA – REVISÃO DA RECEITA ANUAL 
PERMITIDA – RAP  
A ANEEL procederá à revisão da RECEITA ANUAL PERMITIDA – 
RAP, durante o período da concessão, em intervalos periódicos de 
5 (cinco) anos, contado do primeiro mês de julho subsequente à 
data da assinatura deste CONTRATO DE CONCESSÃO, 
observando-se os parâmetros regulatórios fixados no ANEXO V e a 
regulamentação específica.  
Primeira Subcláusula – Nas revisões previstas para o 5o, 10o e 15o 

ano do período da concessão, será recalculado o custo do Capital 
de Terceiros (rD), aplicando-se a seguinte expressão:  
rD = [α* (TJLP + s1) + (1-α)*(TRM + s2)], onde:  
TJLP: Média dos últimos 60 meses da Taxa de Juros de Longo Prazo 
deflacionada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 
também calculado a partir da média dos últimos 60 (sessenta) meses até o 
segundo mês anterior à data da revisão;  
TRM: Taxa Referencial de Mercado definida no CONTRATO DE 
CONCESSÃO;  
α: constante e igual a 1 (um), mantida inalterada durante a vigência do 
CONTRATO DE CONCESSÃO;  
s1 e s2: Prêmios adicionais de risco estabelecidos no CONTRATO DE 

CONCESSÃO e mantidos constantes durante sua vigência. 

Por que razão a fórmula de reajuste 
quadrienal inclui variações da TJLP, se  

As políticas operacionais do BNDES para 
Transmissão 

(http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/hom
e/financiamento/produto/bndes-finem-

transmissao-energia-eletrica) preveem a 
aplicação de taxas de mercado (IPCA + 

spread) para este setor, e não mais a TJLP 
(salvo, eventualmente, em pequena parcela 

de máquinas e equipamentos)? 
Considerando, portanto, que em 

praticamente todas as hipóteses o investidor 
assumirá uma dívida com custo real fixo 

(IPCA + taxa pré-fixada), ainda faz sentido 
falar em reajuste do custo de capital de 

terceiros? 
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