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VOTO  

PROCESSO: 48500.002568/2003-95. 

INTERESSADOS: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A. (EMT); Novo Mundo Energética 
S. A. (Novo Mundo) e consumidores de energia elétrica 

RELATOR: Diretor Ricardo Lavorato Tili 

RELATOR-VISTA: Diretor Hélvio Neves Guerra 

RESPONSÁVEL: Diretoria. 

ASSUNTO: Pedidos de Reconsideração, com pedido de efeito suspensivo, interpostos pela Energisa 
Mato Grosso S.A. (EMT) e pela Novo Mundo Energética S.A. (Novo Mundo) em face do Despacho nº 
681/2020, que determinou às Recorrentes o ressarcimento de prejuízo causado à Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE).  
 

 

I – RELATÓRIO 

1. Em 4 de outubro de 2022, o Relator original desse processo administrativo pautou-o 

na 37ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria (RPO), oportunidade em que solicitei vistas para 

melhor estudar a proposta de decisão encaminhada à Diretoria. 

2. Em 17 de outubro de 2022 minha Assessoria recebeu em reunião a Novo Mundo 

Energética S.A. (Novo Mundo). 

3. Incorporo a este Relatório o constante no relatório do voto do Relator original desse 

processo que detalha os principais fatos e documentos apresentados para a análise da Diretoria. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

4. Trata-se do exame do Pedido de Reconsideração interposto pela Novo Mundo e 

Energisa Mato Grosso S.A. (EMT) em face do Despacho nº 681/2020, que determinou às Recorrentes 

45ª Reunião Pública Ordinária 
29/11/2022 



 

2 de 4 
 

o ressarcimento de prejuízo causado à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). 

5. Em síntese, a ANEEL e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 

verificaram que a Novo Mundo, na qualidade de vendedora, registrou, e a EMT, na qualidade de 

compradora, validou na CCEE um contrato bilateral sob o perfil convencional da vendedora e não 

sob o perfil incentivado, como deveria ter ocorrido.  

6. Esse contrato estabelece que a energia comprada pela EMT da Novo Mundo deveria 

vir integralmente da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Braço Norte IV, energia essa incentivada, 

nos termos da Lei nº 9.427/1996. 

7. Essa não conformidade no registro do contrato ocorreu no período de janeiro de 

2013 a junho de 2016 e causou um prejuízo à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) de R$ 4,3 

milhões1 que foram pagos pela EMT e Novo Mundo, sendo que cada empresa ressarciu metade dos 

valores, conforme decisão do Despacho nº 681/2020 ora recorrido. 

8. Na ocasião em que o relator original pautou o processo na 37ª RPO, após as duas 

sustentações orais, da EMT e Novo Mundo, requeri vistas para melhor estudar as fundamentações 

expostas pelas empresas.  

9. Após estudar o processo e minha Assessoria receber presencialmente a Novo Mundo 

em reunião, momento em que ela pôde expor em maiores detalhes seus fundamentos, cheguei a 

uma conclusão de encaminhamento de decisão. 

10. De acordo com a Cláusula Sexta do contrato bilateral, a Novo Mundo firmou 

compromisso de entrega de energia proveniente única e exclusivamente da PCH Braço Norte IV. O 

Procedimento de Comercialização (PdC), Módulo 3, Submódulo 3.1, vigente à época dos fatos e que 

versa sobre os procedimentos para registro e validação dos Contratos de Comercialização de 

Energia no Ambiente Livre (CCEALs) no Sistema de Contabilização e Liquidação (SCL), assim dispõe: 

“3.8. Os montantes contratados dos CCEALs devem ser registrados no SCL pelo agente 
vendedor para todo o seu período de vigência, independentemente de sua duração. 

 
1 Valores atualizados. Valores históricos são de R$ 3,27 milhões. 
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[...] 

3.16. O registro do CCEAL no SCL cujo comprador é agente de distribuição deve refletir o 
objeto do contrato original registrado na ANEEL.” (grifos adicionados) 

 

11. Se o contrato registrado na ANEEL dispõe que a energia elétrica a ser entregue pela 

Novo Mundo a EMT deve vir única e exclusivamente da PCH Braço Forte IV e o PdC dispõe que, para 

esse caso, o registro na CCEE deve refletir o objeto do contrato registrado na ANEEL, não tenho 

dúvidas que no registro da CCEE vinculado à esse contrato a EMT somente poderia receber energia 

elétrica proveniente da PCH Braço Forte IV. 

12. Desta forma, não poderia ter ocorrido a troca (swap) de energia entre incentivada e 

convencional. Isto é, a Novo Mundo não poderia ter vendido essa energia, incentivada, a terceiros, 

e comprado energia, convencional, para repassar a EMT nos montantes vinculados ao contrato 

bilateral. Como descrito, somente a PCH Braço Forte IV poderia fornecer energia nesse contrato. 

13. Assim, tenho convicção que houve um erro no registro desse contrato na CCEE. 

Identificado o erro, passo a análise das consequências. 

14. De forma resumida, ao fazer o swap de energia de forma irregular a CDE terminou 

por ter que arcar com um desconto no fio que não teria orginalmente. Em valores históricos, a CDE 

foi ampliada em R$ 3,7 milhões por conta desse movimento. Os consumidores, que são os principais 

responsáveis pelo pagamento desse encargo setorial, foram onerados por esse movimento de swap 

sem dar causa. Portanto, devem ser, no mínimo, ressarcidos. Esse é outro tópico do processo que 

não tenho dúvidas. Passo então a análise das responsabilidades. 

15. O swap de contratos e o registro do contrato bilateral como energia convencional na 

CCEE foi realizado pela Novo Mundo. Desta forma, em que pese toda argumentação apresentada 

pela empresa, não tenho dúvidas que ela deve ser responsabilizada por ressarcir a CDE. 

16. Já a EMT validou o contrato bilateral no SCL da CCEE como fonte convencional, 

mesmo tendo ciência que seu contrato era proveniente de fonte incentivada. Não afirmo que foi 

com dolo, até porque a EMT não foi beneficiada por esse registro incorreto. Porém, essa ação, 
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mesmo sem dolo e sem obter vantagem financeira, foi essencial para que a irregularidade 

acontecesse. Assim, entendo que a EMT também deve ser responsabilizada por ressarcir a CDE. 

17. Importante registrar que, apesar dos ressarcimentos, esse não é um processo 

punitivo da ANEEL. As empresas não estão sendo multadas ou o valor a ser ressarcido não está 

sendo realizado em dobro. O que se buscou nesse processo foi apontar as responsabilidades para 

buscar o ressarcimento aos consumidores que pagam a CDE sobre um movimento irregular que eles 

não deram causa. 

18. Dessa forma, associo meu voto-vista aos fundamentos trazidos pelo relator original 

da matéria e concluo, tal como ele, pela manutenção da Despacho nº 681/2020, conhecendo, e não 

dando provimento aos Pedidos de Reconsideração interpostos pela EMT e Novo Mundo. 

 

III – DIREITO 

19. Essa análise se fundamenta nos seguintes dispositivos legais e normativos: Lei nº 

9.427, de 26 de dezembro de 1996; Lei nº 10.848, de 16 de março de 2004; Decreto nº 5.163, de 30 

de julho de 2004; e Regras e Procedimentos de Comercialização. 

IV – DISPOSITIVO 

20. Diante do exposto, e o que consta do Processo nº 48500.002568/2003-95, voto por 

acompanhar o relator original do processo no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento 

aos pedidos de reconsideração interpostos pela Energisa Mato Grosso S.A. e pela Novo Mundo 

Energética S.A. em face do Despacho nº 681/2020, que determinou às Recorrentes o ressarcimento 

financeiro à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), mantendo na íntegra a decisão exarada. 

 

Brasília, 29 de novembro de 2022. 

(assinado digitalmente) 
HÉLVIO NEVES GUERRA 

Diretor 



 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

DESPACHO Nº      DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 
 
 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso das 
suas atribuições regimentais, tendo em vista a deliberação da Diretoria e o que consta do Processo no 
48500.002568/2003-95, decide conhecer e, no mérito, negar provimento aos Pedidos de 
Reconsideração, com pedido de efeito suspensivo, interpostos pela Energisa Mato Grosso S.A. (EMT) e 
pela Novo Mundo Energética S.A. (Novo Mundo) em face do Despacho nº 681/2020, que determinou 
às Recorrentes o ressarcimento de prejuízo causado à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). 

 
 

SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO 
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