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EM EN TA : D ireito  A dm inistrativo  Punitivo . A  m enos que 

ha ja  d isposição contratual expressa nesse sentido , não pode 

um novo concessionário de um ativo  de geração ser 

responsabilizado por infrações adm inistrativas praticadas por 

outro concessionário quando da v igência  de contrato de 

concessão j á  extinto.

Trata-se de consulta encaminhada pela Superintendência de Fiscalização 

dos Serviços de G eração da ANEEL-SFG. por meio do Memorando n° 221/2015- 

SFG/ANEEL, de 22 de julho de 2015.

I-R E L A T Ó R IO .

2. Através do Memorando n ° 221/2015-SFG/ANEEL,

a SFG sumaria que, em 2009, a ANEEL editou a Resolução n ° 372/2009, de 28.07.2009
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(publicada em 05.08.2009, data de sua entrada em vigor nos termos do art. 2°[1]), a qual 

aprovou diversas regras a serem observadas pelos agentes regulados. Tais regras 

constam dos denominados Procedimentos de Rede. Vale esclarecer que a Res. 372/2009, 

nos termos daquilo que enunciado em seu art. 1 °. teve o condão de tornar definitivo o 

teor dos módulos dos procedimentos de rede divulgados anteriormente sem tal caráter 

definitivo.

3. Enuncia a SFG que o Submódulo 2.7 dos

Procedimentos de Rede, que trata de Requisitos de Telessupervisão para Operação, 

“apresentou responsabilidades atribuídas aos agentes quanto à instalação e à garantia da 

qualidade e disponibilidade dos recursos de supervisão e controle fornecidos ao Operador 

Nacional do Sistema Elétrico - ONS, bem como trata dos requisitos dos sistemas de 

supervisão e controle com vistas ao atendimento da telessupervisão, um dos alicerces 

dos centros de operação do ONS” .

4. Esclarece que os recursos de supervisão e controle

permitem a adequada observalidade e controlabilidade do Sistema Interligado Nacional - 

S1N, possibilitando a identificação rápida e precisa do estado do sistema, dos fenômenos 

ocorridos, suas causas e efeitos, as ações de controle necessárias, bem como a análise 

dos fatos verificados, possibilitando assim a adequada operação do SIN.

5. Nesse turno, em tal norma teria sido estabelecido

um prazo para que os agentes se adequassem e operacionalizassem as exigências 

conditas em seu bojo (Submódulo 2.7).

6. Tais prazos seriam:

a. Planejamento da adequação e prazos para instalações 

classificadas na rede de supervisão: até 31 de julho de 2009;

b. Adequação de todas as instalações da rede de operação: 

até o final de 2012;

c. Adequação de todas as instalações de rede de supervisão: 
até o final de 2013.
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7. Em fiscalização que culminou com a emissão do

Termo de Notificação n ° 0019/2015-SFG (Processo Administrativo n 0

48500.002663/2015-11), a Superintendência constatou que a não adequação da U H E Três 

Irmão às estipulações do referido Submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede. Informa 

que, assim, em 12 de junho de 2015, foi lavrado Auto de Infração 20/2015-SFG, 

aplicando penalidade de multa à empresa Tijoá Participações e Investimentos S.A, 

exploradora da UHE Três Irmãos por força de contrato de concessão.

8. A SFG informa que a empresa apresentou recurso

no qual alegou que se transformou em concessionária da U H E Três Irmão apenas em 10 

de setembro de 2014, apenas alguns meses após o termo do prazo final para a adequação 

total das instalações e redes de supervisão da usina, nos termos do Submódulo 2.7 dos 

Procedimentos de Rede, não tendo assim responsabilidade pelo descumprimento 

imputado.

9. Consta do Memorando da SFG que quando da
elaboração do edital de licitação para selecionar o explorador da UHE Três Irmãos, 

houve sugestão (contribuição) por parte Associação Brasileira dos Produtores 

Independentes de Energia Elétrica — APINE no sentido de que o edital esclarecesse as 

eventuais obrigações anteriores à assinatura do contrato que seriam assumidas pelo novo 

concessionário, no que a ANEEL teria respondido que a transferência de obrigações “se 

daria após análise específica dos processos” .

10. Aduz que a  antiga titular da concessão, a Companhia

Energética de São Paulo -  CESP, teria também apresentado sugestão no sentido de que o 

edital estipulasse que o contrato conteria cláusula no sentido de que a nova 

concessionárias seria obrigada a requerer a substituição processual em todos os 

processos administrativos e judiciais relativos à UHE Três Irmãos dentro do prazo de 
sessenta dias da assinatura do contrato.

11. A ANEEL teria emitido resposta no sentido de que

“Não cabe estabelecer cláusula genérica que abarque no edital a transferência ou não 

de todos os processos administrativos ou judiciais para o vencedor da licitação. Tal 
analise, se couber, deverá ser fe ita  caso a caso, a depender das especificidades de 

cada matéria ora em tramitação nas esferas administrativa e ju d ic ia l”

12. Com efeito, a CESP teria apresentado então

impugnação ao edital reiterando pleito no sentido de que houvesse cláusula obrigando a
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referida substituição processual.

13. Tal impugnação teria sido indeferida no âmbito da 

Diretoria da ANEEL sob o mesmo argumento de que a análise quanto à transferência de 

obrigações deveria se dar no âmbito de cada processo específico.

14. Aduz a SFG que a empresa ainda traz entendimento 

extraído do item 35 da Nota Técnica n° 078/2014-SRGSRE/ ANEEL, de 12 de dezembro 

de 2014, onde restou consignado que os custos com as demandas judiciais, bem como 

eventual prejuízo a ser absorvido deveriam ser submetidos à ANEEL para análise 

pontual, uma vez que tais questões não foram objeto de previsão de receita, por se 

tratarem de situações especificas que deverão ser tratadas caso a caso.

15. Com efeito, segundo informa a SFG, a empresa

apresentou tese no sentido de que o edital de licitação não previu a assunção de passivos 

do anterior concessionário e que, como não detinha a concessão à época da expedição de 

prazos pelo Prodist e nem quando do escoamento de tais prazos em 2013, é incabível a 

penalidade, posto que a Tijuá não possuía qualquer condição de impedir o referido 

descumprimento.

16. A empresa teria ainda alegado que após a assinatura

do contrato de concessão reuniu-se com o anterior concessionário e estaria viabilizando

a  manutenção de contratação de empresa para ultimar a instalação dos equipamentos 

necessários para adequação aos requisitos do Submódulo 2.7. A empresa teria 

expectativa de adequar a situação até dezembro de 2015.

17. Por fim, a SFG esclarece que a Res. 330/2008 (Art.3

°, II, § 3o), com redação que lhe deu a Res. 642/2014, não impede a o ressarcimento ao

concessionário que foi licitado nos termos da Lei n 12.783/2013 (caso da Tijoá) dos 

custos que despender em melhorias com a finalidade de permitir a plena observabilidade 

e controlabilidade do Sistema Interligado Nacional.

18. Traçado tal Panorama, a SFG solicita o 

esclarecimento das seguintes questões:

a) A quem deve ser imputada a pena imposta em face da não 

adequação ao Submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede, a
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Tijoá Participações e Investimentos SA. ou a Companhia 

Energética de São Paulo -  CESP?

b) Pode esta SFG imputar multa à CESP pelo não 

cumprimento dos prazos de adequação ao Submódulo 2.7?

c) A Tijoá Participações e Investimentos responde solidária 

ou subsidiariamente junto à CESP pela obrigação não 

cumprida dentro dos prazos estabelecidos?

d) Teria a Tijoá Participações e Investimentos direito a prazo 

adicional consignado em aditivo ao Contrato de Concessão, 

para o cumprimento da obrigação relativa ao Submódulo 2.7 

dos Procedimentos de Rede?

19. A consulta foi encaminhada exclusivamente por meio

do Memorando n 0 221/2015-SFG/ANEEL, em documento avulso (Documento SICNet n° 

48532.004030/2015-00). dele não constando qualquer anexo.

20 . Recebido o memorando com a consulta na

Procuradoria, foi solicitado a sua autuação enquanto processo administrativo, a fim de 

que o presente parecer fosse em tal processo encartado. Tal processo recebeu o número

48500.00003443/2015-32.

21 É o relatório.

II -  ANÁLISE JURÍDICA

22 Pois bem. Do que se colhe da consulta, a concessão

para exploração da UHE Três M arias da CESP para a Tijoá, por força da situação 

regulamentada na Lei n 0 12.783/2013, resultante da conversão em lei da Medida 
Provisória n °  579, de 2012.

23. Em síntese, a par das disposições relativas aos

segmentos de transmissão e distribuição, tais diplomas legais estabeleceram uma 
possibilidade de prorrogação de concessões de geração hidrelétrica outorgadas antes da
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edição da Lei n 0 8.987/95 (que. nos termos do art. 42 tiveram vigência até o final do 

prazo previsto no contrato ou ato de delegação ou foram prorrogadas de acordo no art. 

19, da Lei n ° 9.074/95. Lei esta que. nos idos de 1995, estabeleceu novo marco legal 

para a outorga de concessões e permissões de serviços de energia.

24. Pois bem. Nos termos do art. Io da Lei n°

12.783/2013, restou permitida nova prorrogação das concessões caso o agente aceitasse 

as condições impostas em lei, as quais, dentre outros pontos, estipulavam novo regime de 

remuneração como contraprestação de serviços através de remuneração por tarifa 

calculada pela ANEEL e alocação de cotas de garantia física às distribuidoras do 

Sistema Interligado Nacional.

25. Com efeito, a Lei n° 12.783/2013 estabeleceu prazo

para que as geradoras manifestassem interesse em prorrogar seus contratos. Para tanto, 

teriam de anuir às novas condições estipuladas pela ANEEL.

26. De outra banda, os agentes que não se interessassem

teriam seus contratos extintos ao término dos prazos previstos na delegação anterior, 

sendo o ativo concedido licitado para que fosse selecionado novo concessionário. É o que 

se depreende dos seguintes dispositivos da Lei n °  12.783/2013:

Art. Io A partir de 12 de setembro de 2012, as concessões de 

geração de energia hidrelétrica alcançadas pelo art. 19 da 

Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995, poderão ser prorrogadas, 

a critério do poder concedente, uma única vez, pelo prazo de 

até 30 (trinta) anos, de forma a assegurar a continuidade, a 

eficiência da prestação do serviço e a modicidade tarifária.

§ lo  A prorrogação de que trata este artigo dependerá da 

aceitação expressa das seguintes condições pelas 

concessionárias:

(...)

Art. 8o As concessões de geração, transmissão e distribuição 

de energia elétrica que não forem prorrogadas, nos termos 
desta Lei, serão licitadas, na modalidade leilão ou 

concorrência, por até 30 (trinta) anos.
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Art. 9o Não havendo a prorrogação do prazo de concessão e 

com vistas a garantir a continuidade da prestação do serviço, 

o titular poderá, após o vencimento do prazo, permanecer 

responsável por sua prestação até a assunção do novo 

concessionário, observadas as condições estabelecidas por 

esta Lei.

27. Mediante o Decreto n. 86.597, de 17 de novembro de

1981 (portanto, antes da Lei n ° 8.987/95), foi outorgada à CESP a concessão para o 

aproveitamento da UHE Três irmãos. Nos termos de seu art. 4o, tal concessão possuía 

prazo de 30 anos, encerrando-se assim em novembro de 2011. Por meio do Contrato n 0 

003/2004-ANEEL, de 12.12.2004. tal concessão passou a ser formalizada mediante 

instrumento de contrato entre Cesp e União (Poder Concedente, intermediado pela 

ANEEL), o qual, contudo manteve os prazos do ato de concessão original, outorgado por 

decreto.

28. Pois bem. N o caso relatado pela SFG, a CESP não 

anuiu com as condições propostas pela Lei n ° 12.783/2013 para que fosse prorrogada a 

sua concessão e, com o final desta por decurso de prazo, foi realizada licitação para a 

seleção de um novo concessionário. A Tijoá sagrou-se vencedora do certame licitatório e 

assumiu a exploração da referida ÜHE por meio da assinatura do Contrato de Concessão 

n° 03/2014-M ME-UHE Três Irmãos

29. Com efeito, tem-se que exploração do potencial 

hidráulico relativo à  UHE Três Irmãos era feita por um agente de natureza privada 

mediante delegação da União via concessão. Com o advento do prazo final da concessão 

e ante a ausência de prorrogação, tal vínculo foi extinto por advento de prazo. O art. 8 °, 

da Lei n ° 12.783/2013 expressamente enuncia que caso não haja prorrogação -  ou seja, 

o instrumento de delegação tenha seu final com a chegada do termo previsto nele 

previsto -  deve haver uma licitação para selecionar novo contratante. A extinção da 

concessão pelo advento do termo é expressamente prevista no art. 35, I, da Lei n 0 

8.987/1995:

Art. 35. Extingue-se a concessão por:
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30. Extinta a concessão anterior e tendo em vista a 

permanência da utilidade do serviço para o Poder Concedente, foi realizado certame 

licitatório para a seleção de novo concessionário. Um novo contrato de concessão 

(Contrato n° 03/2014-MME-UHE Três Irmãos), independente da delegação anterior, foi 

firmado com o vencedor da licitação (Tijoá Participações e Investimentos S.A).

31. Perceba-se que aqui não se trata de uma alteração 

subjetiva num dos polos da concessão anterior. A delegação anterior foi extinta por 

decurso do prazo e um novo contrato foi firmado com o vencedor de uma licitação. 

N esse sentido, a Cláusula Quarta Subcláusula Primeira do Contrato n 0 03/2014 

expressamente aduz que tal contrato tem sua vigência iniciada apenas em 10 de outubro 

de 2014. A dúvida da SFG é basicamente acerca da possibilidade de se multar o novo 

concessionário por atos praticados pelo concessionário anterior, no âmbito de uma 

concessão anterior que já  foi extinta.

32. N esse diapasão, entende-se que a responsabilidade 

por infrações administrativas cometidas pelo anterior concessionário quando da vigência 

de concessão anterior não são foram automaticamente transpostas para o novo contrato. 

Trata-se de vínculos distintos. A nosso sentir, a transposição de obrigações anteriores, 
para vincular o novo contratante, teria de ser imputada de maneira expressa no objeto do 

novo contrato. E dizer: como os vínculos são autônomos, as obrigações de um contrato 

anterior não são passadas automaticamente para um contrato posterior. Todavia, a par 

dessa ausência de transferência automática, como o Poder Concedente é quem estipula 

os termos do novo contrato a ser ofertado via licitação, caso entendesse razoável, 

poderia incluir algumas obrigações anteriores no novo contrato. Teria de, no entanto, 

fazê-lo expressamente, dado que tal transposição de responsabilidades integraria o 

núcleo das obrigações econômicas dele decorrentes. Seria preciso que o novo contratante 

tivesse a plena ciência de tal condição no momento da licitação, optando livremente de 

aceitá-la ou não e a que custo.

33. N esse caso, entende-se que a imputação de

responsabilidades por atos do antigo concessionário se trataria em algo relacionado com 

a disciplina econômica do novo contrato licitado, com o custo-benefício do contrato, o 
risco-retorno, a equação econômico-fínanceira do contrato. Algo a ser avaliado quando 
do estudo de viabilidade econômica a ser feito pelos potenciais interessados. Ou seja: 

uma condição econômica que teria de ser avaliada pelo concessionário no momento da
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licitação para decidir sobre seu interesse ou não de aceitá-lo e, sobretudo, sobre o lance 

que pretenderia ofertar pelo contrato (lembrando-se que o escopo da licitação é 

selecionar de maneira impessoal a proposta mais vantajosa para o Poder Público).

34. Ao discorrer sobre as cláusulas mutáveis e imutáveis

em uma concessão, o Professor M arçal Justen Filho atribui o caráter de imutável às 

clausulas relacionadas com a disciplina das relações econômicas entre Administração e 

contratado, no qual se inclui a relação entre encargos e vantagens. Cumpre transcrever 

excerto de suas liçÕes[2]:

‘,(...) Como uma espécie de contrapartida, existe um núcleo 

contratual imutável, relacionado com a disciplina das 

relações econômicas entre Administração e contratado. E 

inalterável a relação entre encargos e vantagens previstos na 

proposta do contratado e consagrados na contratação. Se 
houver elevação dos encargos impostos ao particular, deverá 

produzir-se correspondente elevação de sua remuneração. 

Denomina-se a isso de principio da intangibilidade da 

equação econômico-fínanceira do contrato administrativo 

( .. .) .

35. Com efeito, a equação econômico-fínanceira 

somente pode ser alterada havendo a devida contrapartida representada pelo aumento da 

remuneração, ou seja, pela promoção de uma alteração nas bases financeiras do 

contrato.

36. N esse turno, a leitura do Contrato de Concessão n 0

03/2014-MME-UHE TRÊS IRMÃOS[3] não indica haver nenhuma cláusula apontando 
para a transferência de responsabilidade por infrações anteriores cometidas na vigência 

de contrato extinto.

37. A própria SFG informa na consulta que o edital de

licitação foi impugnado para que houvesse menção a tal transferência e tal pleito foi de 

maneira expressa negado pela Diretoria da ANEEL.

38. Reforçando o entendimento aqui defendido, vale 
salientar que o Tribunal Superior do Trabalho editou a Orientação Jurisprudencial n ° 

225, no seguinte sentido:
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225. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. 

RESPONSABILIDADE TRABALHISTA (nova redação) - DJ 

20.04.2005CeIebrado contrato de concessão de serviço 

público em que uma empresa (primeira concessionária) 

outorga a outra (segunda concessionária), no todo ou em 

parte, mediante arrendamento, ou qualquer outra forma 

contratual, a título transitório, bens de sua propriedade:

I  - em caso de rescisão do contrato de trabalho após a 

entrada em vigor da concessão, a segunda concessionária, na 

condição de sucessora, responde pelos direitos decorrentes 

do contrato de trabalho, sem prejuízo da responsabilidade 

subsidiária da primeira concessionária pelos débitos 

trabalhistas contraídos até a concessão;

II  -  no tocante ao contrato de trabalho extinto attíes da 

vigência da concessão, a responsabilidade pelos direitos dos 

trabalhadores será exclusivamente da antecessora.

39. Perceba-se: um novo concessionário não responde 

em nenhuma medida pelos débitos trabalhistas do concessionário relativos a contratos de 

trabalho encerrados ao longo do período de vigência de uma concessão já  extinta. Se tal 

solução jurídica é adequada numa seara do direito que prima sobretudo pela proteção e 

devido adimplemento da parte hipossuficiente - no caso. o trabalhador não se vê razão 

para admitir que a responsabilidade por infrações administrativas cometidas pelo antigo 

concessionário ao longo do periodo de vigência de concessão já  extinta seja 

automaticamente transferida ao novo concessionário.

40. Com efeito, conclui-se que a responsabilidade por

infrações administrativas cometidas pelo antigo concessionário quando da vigência de 

um ato de concessão já  extinto não são transferidas para o novo concessionário.

41. Feitas tais considerações, passa-se a responder de 

maneira individualizada os quesitos apresentados pela SFG em sua consulta (a pergunta 

será grafada em itálico, havendo em seqüência a resposta da Procuradoria):

42. Perguntas “a” e “b”, que pela interdependência serão
respondidas conjuntamente.
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a) A quem deve ser impiüada a pena imposta em face da não adequação 

ao Submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede, a Tiioá Participações e Im estim entos

S.A. ou a Companhia Energética de Sâo Paido -  CESP?

b) Pode esta SFG imputar multa à CESP pelo não cumprimento dos 

prazos de adequação ao Submódulo 2.1?

43. Com efeito, pelo que relata a SFG na consulta, a 

infração foi cometida pela CESP enquanto ainda vigia seu contrato de concessão para 

exploração da UHE Três Irmãos. Nesse sentido, a penalidade deve ser aplicada à CESP.

44. O fato de a concessão da CESP já  ter se encerrado

no presente não impede que ela seja responsabilizada por atos praticados quando ainda 

ostentava a qualidade de concessionário. Entender de forma diversa é admitir que o final 

da concessão tem o poder de anistiar ilícitos praticados durante o seu curso, o que não 

possui respaldo jurídico.

c) A Tiioá Participações e Investimentos responde solidária ou 

subsidiariamente junto à CESP pela obrigação não cumprida dentro dos prazos 

estabelecidos?

45. Conforme salientado nas linhas anteriores deste

opinativo, a Tijoá Participações não tem relação com os ilícitos praticados pelo 
concessionário anterior sob a vigência de concessão já  extinta. Desse modo, não deve 

responder por tais ilícitos em nenhuma medida, seja enquanto devedor principal, seja 

enquanto devedor solidário ou subsidiário.

d) Teria a Tiioá Participações e Investimentos direito a prazo adicional 

consignado em aditivo ao Contrato de Concessão, para o cumprimento da obrigação 
relativa ao Submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede?

46. Pois bem. A obrigação de manter o serviço adequado
a nosso sentir inclui o cumprimento das normas do Prodist que estipula requisitos 

técnicos relacionados à telessupervisão da UHE Três Irmãos. N esse sentido, o art. 6 ° da 

Lei n °  8.987/1995 deixa expressa a obrigação de se prestar um serviço adequado e inclui 

em tal conceito a prestação de serviços de modo a satisfazer condições de eficiência.
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segurança e atualidade. O § 2 0 do mesmo artigo estipula expressamente que a atualidade 

compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua 

conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço:

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação 

de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, 

conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no 

respectivo contrato.

§ lo  Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade. continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas.

§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, 

do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem 

como a melhoria e expansão do serviço.

47. Ao passo que a Tijoá não responde pelos ilícitos

administrativos praticados pelo concessionário anterior, submete-se aos requisitos 

técnicos impostos pelo Prodist como qualquer outro agente de geração. Assim, a partir do 

momento em que assumiu o empreendimento, assumiu também a responsabilidade de 

prestar o serviço dentro de todos os padrões técnicos em norma estipulados.

48. No caso dos requisitos técnicos estipulados pelo

Submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede, a SFG informa que tais requisitos constaram 

de resolução que aprovou o referido Submódulo e teve vigência 05.08.2009 (publicação 

da Resolução n 0 372/2009) e que tal norma deu um prazo de adequação que variou da 

seguinte maneira:

a. Planejamento da adequação e prazos para instalações 

classificadas na rede de supervisão: até 31 de julho de 2009;

b. Adequação de todas as instalações da rede de operação: 
até o final de 2012:

c. Adequação de todas as instalações de rede de supervisão:
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49. Perceba-se, pois, que a resolução que aprovou em 

caráter definitivo o Submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede teve inicio de vigência 

em 05.08.2009 e que nesta data concedeu um prazo para adequação final de todas 

instalações de rede de supervisão para dali a mais de quatro anos (no final de 2013).

50. Percebe-se assim que a própria ANEEL, ao aprovar

tais procedimentos de rede, concebeu como razoável que fosse estipulado um prazo para 

adequações necessárias a que se desse pleno cumprimento aos requisitos estipulados no 

Submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede.

51. N o caso da Tijuá, é fato que uma concessão já  nasce

obrigando o concessionário a prestar o serviço de forma adequada (que mclui o 

atendimento a todos os requisitos técnicos) desde o primeiro momento, todavia, há de se 

considerar que o agente assumiu uma planta antiga e cuja adequação não teria sido feita 

a tempo -  de forma ilícita e caracterizando assim  infração administrativa -, pelo anterior 

concessionário.

52. D esse modo, não se vê como algo irrazoável a 

fixação pela ANEEL de novo prazo para adequação dos referidos requisitos técnicos. O 

quanto é necessário de dilação é matéria que deve ser definida pela ANEEL, no uso de 

sua expertise técnica. Vale salientar que a SFG informa que a própria Tijuá informa ter 

a expectativa de concluir a adequação até dezembro de 2015. Nesse turno, o que se pode 

dizer é que, do ponto de vista jurídico, não se vê como juridicamente ilegítimo a 

concessão de um prazo adicional de adequação julgado como razoável pela ANEEL.

53. A SFG indaga se a Tijoá “ teria prazo adicional 

consignado em aditivo” para cumprir com as adequações impostas. N ão consta do site da 

ANEEL que algum aditivo ao Contrato n° 03/2014 tenha sido assinado, pelo que, não se 

compreendeu o motivo da menção a aditivo. A par dessa dúvida, pode-se dizer que o 

prazo pretérito para adequação aos procedimentos de rede foi fixado em norma da 

Diretoria da ANEEL, de modo que se entende que um novo prazo pode ser fixado pela 
Diretoria (ou por outra área da ANEEL eventualmente competente para emanar tal tipo 

de comando de adequação) por meio de simples comunicado ao concessionário, sem a 

necessidade de aditivo.
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I I I -C O N C L U S Ã O

54. Do exposto, conclui-se que (a) a Tijuá Participações

e Investimentos S.A. não pode responder por infrações administrativas praticadas pela 

Companhia Energética de São Paulo CESP enquanto esta ostentou contrato de concessão 

já extinto para a exploração da UHE Três Irmãos; (b) a CESP pode responder pelas 

infrações praticadas enquanto vigente esteve seu contrato de concessão; e (c) não há 

óbice jurídico que impeça a ANEEL de conceder à Tijuá prazo adicional para 

cumprimento dos requisitos do Submódulo 2.7 dos Procedimentos de Rede.

62. E o parecer. Submeto à apreciação.

(assinado eletronicamente)

PAULO BRANDÃO CAVALCANTI NETO 

Procurador Federal -  AGU 

Coordenador de Processo Punitivo e Consumidor

Aprovo o P A R E C E R  n. 00518/2015/PFANEEL/PGF/AGU Encaminhe-se à SFG

MARCELO ESCALANTE GONÇALVES 

Procurador-Geral Substituto

[1] 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 no art. 13 da Lei n° 9.648, de 27 de 

maio de 1998, com base no art. 4o, inciso XVI, Anexo I, do Decreto n° 2.335, de 6 de 

outubro de 1997, no art. 16 da Resolução n° 247, de 13 de agosto de 1999, o que consta
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do Processo n° 48500.000493/2006-60, e considerando que:

é competência da ANEEL a aprovação das regras propostas pelo  

Operador Nacional do Sistema - O NS para a operação das instalações de transmissão 

que compõem a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional -  SIN;

os Procedimentos de Rede, foram  autorizadas ao uso, em caráter 

provisório, por intermédio das Resoluções: n° 420, de 31 de outubro de 2000, n° 140, de 

25 de março de 2002, n° 689, de 13 de dezembro de 2002, n° 791, de 24 de dezembro de 

2002, n° 333, de 8 de julho de 2003 e n° 675, de 18 de dezembro de 2003; e em função  

das Audiências Públicas n° 049/2008, realizada nos dias 26 e 27 de novembro de 2008 e 

n° 061/2008, realizada no dia 22 de janeiro de 2009, foram  recebidas sugestões de 

diversos agentes do setor de energia elétrica, bem como da sociedade em geral, que 

contribuíram para o aperfeiçoamento deste ato regulamentar, resolve:

Art. I o Aprovar a utilização, em caráter definitivo, dos módulos 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26 e submódulos 10A a 10A7 

dos Procedimentos de Rede.

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

NELSON JO SÉ HÜBNER MOREIRA

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 05.08.2009, seção 1, p. 

49, v. 146, n. 148.

[2] Marçal Justen Filho. Teoria Geral das Concessões de Serviço 

Público. Editora Dialética, São Paulo. 2003, p. 165.

[3]Disponível em 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Contrato/Documentos_Aplicacao/CC_03- 

2014_MME_UHE_Tres_Irmaos.pdf - acesso 05.08.2015.

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em 

http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 

48532004030201506 e da chave de acesso 84c73da9

Documento assinado eletronicamente por PAULO BRANDAO CAVALCANTI NETO, 

de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do 

documento está disponível com o código 3977541 no endereço eletrônico
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http://sapiens.agu.gov.br, após cadastro e validação do acesso. Informações adicionais: 

Signatário (a): PAULO BRANDAO CAVALCANTI NETO. Data e Hora: 18-08-2015 

15:07. Número de Série: 1218055. Emissor: Autoridade Certifícadora do SERPRO Final 

v4.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO ESCALANTE GONÇALVES, de 

acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do 

documento está disponível com o código 3977541 no endereço eletrônico 

http://sapiens.agu.gov.br, após cadastro e validação do acesso. Informações adicionais: 

Signatário (a): MARCELO ESCALANTE GONÇALVES. Data e Hora: 18-08-2015 

16:19. Número de Série: 121920. Emissor: Autoridade Certifícadora do SERPRO Final 
v4.
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