
 

 

 

 

 

 

 

CPI - ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

 

13.04.2016 

 

 

 

 



1 

AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - ENERGIA ELÉTRICA 

13.04.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a 7ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito de 

Energia Elétrica da 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Gostaria de registrar a 

presença do deputado Caruso, deputado doutor Olim, deputado Carlos Cezar, deputado 

João Paulo Rillo. Pedir desculpa que está em pane elétrica. 

 

O SR. - Tem vela. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Tem vela para nós 

termos, mas nós vamos hoje... 

 

O SR. - ...lampeão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Solicito a secretária 

a leitura da ata da reunião anterior. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem nobre 

deputado Carlos Cezar. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Requeiro a dispensa da leitura da ata da 

reunião anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Estando os senhores deputados de acordo, está dispensada 

a leitura da ata, considerada então aprovada. Nós temos um requerimento. Eu fiz um 

requerimento que no próximo dia 25 de abril vence o prazo regimental que nós 

podemos pedir a prorrogação. Então eu fiz um requerimento que nós podemos aprovar 
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ou não, dependendo da vontade dos nobres parlamentares. Gostaria de passar para o 

vice-presidente, deputado Olim, porque o requerimento é de minha autoria. 

 

*** 

 

- Assume a presidência o deputado Delegado Olim. 

 

*** 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Aqui. Obrigado. Assumo a 

presidência. O requerimento é o item 01. Requerimento do deputado Carlão Pignatari 

solicitando a prorrogação do prazo de funcionamento da CPI constituída com a 

finalidade de investigar irregularidades praticadas na prestação de serviço de 

fornecimento de energia elétrica executado pelas concessionárias do serviço público de 

fornecimento de energia por mais de 60 dias. Com base no artigo 24 alfa A do 

regimento interno consolidado dessa assembleia, retorno à presidência para o nobre 

deputado Carlão Pignatari.  

Achei que era só isso. Em discussão. Não havendo oradores inscritos está 

encerrada a discussão. Em votação o requerimento. Os Srs. Deputados que forem 

favoráveis permaneceram como se encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento. 

Transfiro novamente para o deputado Carlão Pignatari. 

 

*** 

 

- Assume a presidência o deputado Carlão Pignatari. 

 

*** 

 

O SR. - Fazemos qualquer negócio. E aí? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Temos sobre a mesa 

um requerimento do deputado João Paulo Rillo. Requeiro nos termos regimentais essa 

comissão parlamentar que oficie todas as concessionárias distribuidoras de energia 

elétrica do estado para fornecerem seus respectivos planos de investimentos em redes de 
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2012 a 2016. Justificativa do deputado João Paulo Rillo, constantes reclamações de 

usuários do sistema de energia elétrica do estado de São Paulo, combinado com as mais 

constantes ainda quedas de energia que se tem conhecimento diariamente, julgo 

necessário que essa comissão parlamentar tenha conhecimento do planejamento de 

investimento nas redes de energia do estado de São Paulo. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos, em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram (Pausa.) Aprovado o requerimento de informação do 

nobre deputado João Paulo Rillo. 

Presente também na CPI o deputado Ricardo Madalena do Partido Republicano. 

Mais um requerimento do deputado João Paulo Rillo. Requeiro nos termos regimentais 

que essa comissão parlamentar inquérito convide os 14 conselhos de consumidores para 

prestar esclarecimento e informação sobre qualidade de serviço no atendimento 

praticado pelas concessionárias de serviço público de fornecimento de energia elétrica.  

E ele lista os 14 conselhos: Conselho de Consumidores da Bandeirantes; Conselho 

de Consumidores da Eletropaulo; Conselho Consultivo de Consumidores e de EVPSA; 

Conselho de Consumidores da EEB; Concebe; Conselho de Consumidores da CPFL 

Piratininga; Conselho de Consumidores da Energia Elétrica da CPFL Paulista; Conselho 

de Consumidores de Energia Elétrica da Eletro; Conselho de Consumidores da 

Companhia Nacional de Energia Elétrica; Conselho de Consumidores da CPFL Sul 

Paulista; Conselho de Consumidores da CPFL Jaguari; Conselho de Consumidores da 

CPFL Mococa; Conselho de Consumidores da CPFL de Santa Cruz; Conselho 

Consultivo de Consumidores da Caioa Distribuição de Energia; Conselho de 

Consumidores da CPFL Leste Paulista. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, 

está encerrada a discussão. Em votação o requerimento. Os Srs. Deputados que forem 

favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento de 

informação. 

A pauta do dia, nós fizemos um convite, eu quero agradecer ao diretor geral da 

Agência Nacional de Energia Elétrica, Daniel, do senhor Romeu Donizete Rufino, no 

qual, ele não podendo comparecer, se faz representado no qual eu quero convidar os 

senhores José Moisés Machado da Silva, superintendente de fiscalização dos serviços 

de eletricidade da Aneel. E o senhor Hugo Lamin, superintendente substituto da 

regulação dos serviços de distribuição da Aneel. Agradeço a presença dos nossos 

convidados. Convite.  
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Eu achei importante, deputado João Paulo Rillo, porque vieram as pessoas que são 

efetivamente responsáveis, um pela fiscalização do serviço de eletricidade da Aneel, de 

todo o Brasil, e o superintendente substituto da regulação do serviço de distribuição da 

Aneel. Mais uma vez a Secovi não pôde comparecer, então eu gostaria de convidar aos 

nossos convidados para que aonde nós vamos colocar... Oi? Pode vir. 

 

A SRA. - Eles vão fazer a apresentação. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eles querem fazer 

primeiro uma apresentação muito rápida primeiro do sistema da Aneel, como funciona. 

Eu acho que é importante, nós não podemos ter uma apresentação muito longo. Ele está 

falando dez minutos um e dez minutos o outro. Ok? Eu também tenho. Quero convidar 

à Mesa, seu José Moisés, tenho um pedido de desculpa aos nossos convidados, que 

estamos sem energia, está em pane a Assembleia Legislativa e nós estamos sem energia 

no plenário hoje. Oi.  

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Pronto. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, 

Srs. Deputados, demais senhores e senhoras participantes dessa audiência da CPI. Eu 

vou fazer, realmente tem muitos slides, mas eu vou pular alguns. Vou fazer uma 

apresentação bastante rápida para mostrar um pouco como Aneel funciona, fiscalização 

funciona e a descentralização. Não quero tomar muito tempo porque eu sei que o 

interesse maior é de perguntas, respostas e levar as dúvidas dos senhores. Então eu vou 

fazer bem rápido.  

Na sequência, o doutor Hugo Lamin vai fazer da parte de regulação que eu 

percebi que foi assunto que surgiu na conversa com a Arsesp. Então realmente vou 

tentar sem bastante rápido. Depois eu fico aberto as perguntas. Quaisquer dados 

adicionais nós fornecemos sem nenhum problema par aos senhores.  

Eu sou superintendente de fiscalização de eletricidade que envolve transmissão e 

distribuição de energia elétrica em todo o país. E a gente trabalha com algumas agências 

estaduais para nos ajudar no seguimento de distribuição porque o seguimento de 

transmissão não é permitido por lei a descentralização. Então só é permitido geração e 

distribuição. A transmissão eu faço inteiramente com a minha equipe e distribuição 

descentraliza. E aqui nós temos a Arsesp.  
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E então só rapidamente, a Aneel, dentro daquele contexto, ela está dentro de um 

contexto em que as políticas são feitas, congresso, presidência da República e o CNPE e 

Aneel é responsável por regulação e fiscalização. E regula e fiscaliza empresas de 

geração, transmissão, distribuição e comercialização além da CCE que é a Câmara de 

Comercialização de Energia e operador ao nosso sistema. Então todo esse grupo do 

meio é regulado pela Aneel. 

Nos papéis institucionais, quem faz as políticas e diretrizes é a CPNE o Conselho 

Nacional de Política Energética. O Ministério de Energia faz planejamento do sistema 

elétrico, a EPE faz os estudos necessários de planejamento e a Aneel é o órgão 

regulador que faz regulamento, fiscalização e é delegado poder co ascendente para fazer 

concessões. 

Aí a lei que cria Aneel e dá algumas das suas características. Só cito aqui, 

rapidamente, que a Aneel é uma autarquia que tem autonomia administrativa e 

financeira. Tem o uso da taxa de fiscalização para fazer isso, no entanto nossos recursos 

têm sido contingenciados para fazer esse serviço. Mas na lei ela tem autonomia 

patrimonial, administrativa e financeira.  

Atribuições legais então da Aneel como eu falei, regulação, fiscalização, 

mediação e outorgas e autorizações em geral delegados do poder concedente, não é uma 

atribuição da Aneel por lei, mas é delegado do poder concedente. Vamos direto ao 

modelo da descentralização. A descentralização tem a Lei 9427 que introduziu a gestão 

social e da codescentralização o decreto 2355, de 1997, faculta a Aneel de 

descentralizar parte de suas atividades, que é o segmento de geração e distribuição. E 

tem uma resolução normativa na Aneel que toda a vez que tiverem dúvidas do modelo 

de descentralização, tem todos os dados lá que ele regulamenta a descentralização das 

atividades. O benefício da descentralização é ter uma agência próxima da prestação de 

serviço que agiliza processo, adapta as ações as circunstâncias locais, maior efetividade 

na prestação de serviço e etc.  

Aqui é o mapa do Brasil, eu não estou conseguindo ler lá não, mas pelo que eu 

decorei nós temos 11 convênios, só que desses convênios apenas, atualmente, sete 

contratos, já tivemos que cancelar quatro contratos o ano passado, esse ano estamos 

com sete contratos e temos mais três que estão de interesses, mas não tem nem convênio 

nem contrato ainda. Essa resolução da Aneel dá os principais requisitos para se fazer a 

descentralização, mas uma delas é que a estrutura da agência estadual para cargos de 

direção tenha uma semelhança, mandato a semelhança da Aneel e ela siga a estrutura da 
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Aneel de fazer fiscalização. E a fiscalização da agência descentralizada é coordenada 

pela Aneel neste caso, pela minha superintendência. 

Então dentro do convênio existe acordo de interesses, convênio e contrato de 

metas. Aqui são as concessionárias de São Paulo e que nossa descentralização é para 

Arsesp. Está muito pequenininho lá, mas têm 14 concessionárias e 12 permissionárias e 

a Arsesp é que realiza a grande parte das fiscalizações dessas concessionárias. Algumas 

eu faço diretamente, mas a maioria absoluta, grande maioria, é feita pela equipe da 

Arsesp de um contrato que tem comigo lá. 

Aqui são os valores, que também está difícil de ler aqui, mas observa os valores se 

evoluem desde 2012 até 2016, então observa-se que teve uma pequena redução nos 

recursos que aquela curva em vermelho, no recurso para 2016 já fruto de restrições 

orçamentárias que houveram nesse ano. Tem sido reduzida por restrições orçamentárias. 

Apesar disso, nós temos conseguido fazer tudo o que dentro do nosso critério de 

planejamento da fiscalização é necessário. 

Citar aqui que até 2015 todas as restrições orçamentárias que houveram, todos os 

contingenciamentos a Aneel priorizou sempre a de fiscalização. Portanto viagens para 

fiscalização e a descentralização têm sido priorizadas. Aqui em São Paulo não tivemos 

reduções, praticamente nenhuma. Deputado Caruso até me perguntou isso antes, as 

principais fiscalizações que nós fazemos é a qualidade técnica, nós fazemos isso 

periodicamente, a qualidade comercial, faz periodicamente, fiscalização, indicadores de 

continuidade que depois eu posso explicar se for interesse, mas a Dec, a Fec estão sendo 

apurados corretamente os níveis de tensão de atendimentos se são adequados, se o 

atendimento telefônico tem feito de maneira adequada dentro da regulamentação. 

Fiscalizamos ainda a universalização de energia, a tarifa social de baixa renda, a 

prestação de informações pelas concessionárias e fazemos outras pontuais que não estão 

entre essas aí. Então esse é o elenco de fiscalização que nós fazemos. 

Aqui em São Paulo desde 2011 até 2016 foi feito, aproximadamente, 294 

fiscalizações e um montante de multas entorno de 314 milhões de reais aplicado as 

concessionárias e permissionárias do estado. E aqui agora cabe uma explicação que eu 

vou tentar ser rápido também, mas o nosso modelo de fiscalização sempre foi baseado 

em fazer uma previsão de periodicidade com a qual a gente quer fazer aquelas 

fiscalizações. E aqui em São Paulo, como nós temos uma agência estadual, a gente 

consegue seguir no planejamento aquela periodicidade.  
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No resto do Brasil, aonde não tem agenda estadual, é mais difícil, dado que nós 

temos uma equipe bastante pequena na fiscalização. A efetividade da fiscalização, das 

multas aplicadas, a gente entende que ela pode ser bastante melhorada com a mudança 

do modelo. Buscamos o que há de mais moderno no mundo e modernizamos, a partir de 

janeiro agora, a forma de fiscalizar da agência utilizando mais ações preventivas, 

utilizando de um artifício que a inteligência analítica para cruzar dados e informações 

baseado na regulação responsiva.  

Quer dizer, você fiscaliza mais aqueles que respondem menos e menos aqueles 

que respondem mais. Os que dão melhores resultados ficam no nível muito de 

monitoramento. Os que não tem resposta, vão para níveis seguintes de fiscalização. E aí 

você para de pensar em uma questão de periodicidade de fiscalização, faz uma 

fiscalização mais contínua de todas as concessionárias. E aí esse é o espírito, quem 

cumpre a gente, basicamente, monitora. Quem quer cumprir, mas tem problemas 

diagnóstica e exige um plano de correção, quem não quer cumprir a gente pune. Vou 

pular esse, é mais ou menos isso que eu falei.  

Nós temos aqui, criou lá um monitoramento contínuo de todas as concessionárias, 

análise dos problemas encontrados no monitoramento, acompanhamento e soluções e 

finalmente uma ação fiscalizadora que gera um processo punitivo. Antigamente nós 

concentrávamos ações nesse último quadrinho que é ação fiscalizadora, agora estamos 

rodando, a partir de janeiro agora, todo esse ciclo para todas as concessionárias. 

E para finalizar, eu prometi ser rápido, eu quero convidar vocês a visitarem a 

página, o novo site da Aneel que têm muitas novidades. E na sessão específica da 

fiscalização, da SFE nós temos uma série de indicadores tanto de atendimento 

telefônico, de comerciais, indicador de qualidade, Dec Fec, aqui com uma abordagem 

um pouco diferente que tem na página de regulação. Todos esses dados, eu trouxe até 

um conjunto aqui que eu posso deixar para vocês, imprimi de ante de ontem, mas vocês 

acessando vocês têm e qualquer consumidor pode acessar e ver como está sua 

companhia nos últimos 12 meses. O acumulado durante anos e aí você vê a qualidade 

da prestação serviço comercial e técnica da distribuidora, isso está disponível na página 

da Aneel, eu acho que era só isso. E fico à disposição para as perguntas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Agradeço o seu 

Moisés, não, José Moisés. Convido agora o senhor Hugo para que rapidamente também 

dê sobre a regulação dos serviços e de distribuição da Aneel. 
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O SR. HUGO LAMIN - Vou fazer em pé, pode ser? Bom, boa tarde a todos. 

Presidente, obrigado pelo convite, Srs. Deputados. Agradeço o convite e reforço que a 

agência está sempre à disposição para prestar informações, para dialogar, para participar 

em outras oportunidades também. Você põe a minha apresentação, por favor? Posso 

pegar aqui? Obrigado.  

Bom, o doutor Moisés comentou um pouco sobre a questão da fiscalização e eu 

vou comentar agora sobre a questão da regulação. A regulação de modo geral a regra. E 

aí ele também, em determinados momento, mencionou vários aspectos relacionados a 

qualidade. Aqui na minha apresentação eu vou tratar de um item específico, que é a 

questão da continuidade, da qualidade do serviço, então basicamente eu vou focar a 

minha fala na questão da regulamentação sobre as interrupções de energia elétrica. Mas 

só para reforçar, a Aneel regulamenta e fiscaliza uma série de outros indicadores 

comerciais, indicadores técnicos, nível de tensão. Ela monitora também reclamações, 

faz uma pesquisa anual com os consumidores, uma pesquisa de satisfação. Mas para 

efeitos do tempo aqui eu vou, como eu disse, tratar sobre continuidade.  

Então quando a Aneel monitora as interrupções que ocorrem no sistema de 

distribuição, são monitoradas interrupções com duração maior do que três minutos. E 

essa apuração, a agência realiza uma apuração mensal por conjunto de unidades 

consumidoras. Então o conjunto ele é uma subestação elétrica e a partir daí a gente 

consegue ter informações da qualidade em uma cidade, em uma concessão, em uma 

distribuidora específica, no Estado e no país todo.  

São dois indicadores coletivos e esses indicadores medem dois aspectos, primeiro 

a questão da frequência, no que diz respeito a quantidade de interrupções, é um 

indicador que a gente chama de Fec e depois um outro indicador, que é o Dec que mede 

a duração dessas interrupções, então quanto tempo. Fec quantas vezes, Dec quanto 

tempo. 

Eu mencionei no slide anterior que esses são indicadores coletivos, então são 

indicadores que representam determinado conjunto, uma determinada região e 

representam a qualidade de uma concessionária, de uma distribuidora, por exemplo. 

Mas casa consumidor tem também, relacionado a esses indicadores de Dec e Fec 

indicadores individuais.  

Então da mesma forma o Dic mede a duração da interrupção, e daí como eu disse 

que é individual, é a duração da interrupção naquela unidade consumidora, naquela 
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casa, naquele estabelecimento comercial, naquele estabelecimento industrial. Esse é o 

Dic a duração, analogamente o Fic é a frequência, quantas vezes a interrupção naquela 

unidade.  

E tem um terceiro indicador aqui que é o Dmic que também é relacionado a 

duração, mas é a máxima duração. Então se um determinado consumidor, em um 

exemplo aqui, em um mês, teve três interrupções, o Fic dele é três. Se a gente somar a 

duração dessas três interrupções, esse é o Dic e o Dmic é a maior interrupção entre as 

três, aquela que durou mais.  

Aqui esse gráfico ilustra indicadores do Brasil, são indicadores de Dec e fec, as 

barras são os valores apurados, então os valores verificados na prática e as linhas são os 

limites estabelecidos pela Aneel. Em azul o Dec a duração e em vermelho o Fec a 

frequência dessas interrupções.  

Então em 2015, em média, o consumidor brasileiro Fic ou 18,6 horas sem energia 

elétrica. Isso aconteceu 9,9 vezes, em média, no país. Esses são os valores verificados e 

a linha em azul, como eu disse, é o limite. Esses indicadores existem para todas as 

distribuidoras, a Aneel acompanha todos esses indicadores. E a partir desses indicadores 

a agência cria um ranking, que é o Ranking Anual de Continuidade. Nesse primeiro 

slide aqui, é o ranking das distribuidoras com mercado menor do que um terawatt 

hora/ano. 

O que isso significa? A agência divide todas as 63 concessionárias do Brasil em 

dois grupos, um grupo de pequeno porte e um grupo de maior parte. Esse aqui é o grupo 

de pequeno porte. Em verde são distribuidoras que têm bons resultados, em amarelo 

resultados ruins e vermelho resultados ainda piores. Nas setinhas aqui eu ilustrei as 

distribuidoras, as concessionárias de São Paulo. Então nesse grupo de pequeno porte 

existe quatro distribuidoras no ranking classificadas como boas, uma como amarelo e 

uma como ruim.  

Passando para o segundo grupo são as grandes distribuidoras do país, e aí 

novamente a mesma analogia com as cores, as setinhas em preto mostram as empresas 

em São Paulo. Fica ruim de ver? Tem uma lista muito grande, mas só para destacar, a 

trigésima quarta em um rank de 36, a antepenúltima, a terceira de traz para frente então, 

infelizmente par a os moradores de São Paulo e da região é a Eletropaulo. Então a 

Eletropaulo, nesse rank da Aneel em 2015 foi a terceira pior distribuidora do Brasil.  

O doutor Moisés comentou também algumas coisas sobre as multas, existe um 

outro mecanismo de incentivo, penalidade que a agência aplica, é a questão das 
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compensações. Então aqueles indicadores individuais que eu mencionei, Dic, Fic, Dmic 

eles têm limites.  

A Aneel estabelece limites. Se a distribuidora viola esses limites, os consumidores 

que tiveram os indicadores violados, então os consumidores que foram expostos a uma 

qualidade ruim têm que receber uma compensação, um valor em reais que é creditado 

diretamente na fatura dele. Essa compensação é automática e deve ser paga em até dois 

meses quando houve a interrupção.  

Aqui a gente ilustra os valores para todo o Brasil, desde 2011, a quantidade em 

reais dessas compensações que foram pagas. Então em 2011 foram pagos 635 milhões 

de reais aos consumidores que tiveram os limites violados, que perceberam a qualidade 

ruim. Aqui é interessante que o incentivo dessa regra específica de continuidade das 

compensações é dar um incentivo para a distribuidora, não necessariamente ressarcir o 

consumidor por aquela qualidade ruim que ele teve. Então um determinado consumidor 

vai perceber lá um crédito de dois, três reais no mês, mas no final do ano, para a 

distribuidora que teve a qualidade ruim isso pesa. Desses 635 milhões, 116 milhões 

foram pagos só pela Eletropaulo, então é uma outra medida de regulação que a Aneel 

adota para incentivar a distribuidora a ter uma boa qualidade.  

Esse é meu último slide, eu queria comentar rapidamente só sobre dois outros 

mecanismos de incentivo que a agência aplica para questão a qualidade do serviço, da 

continuidade. Que é o que, primeiro, a gente chama de fator X, tem um componente Q 

do fator X que penaliza ou beneficia as distribuidoras. Penaliza se ele teve um 

desempenho ruim e beneficia se ela teve um desempenho bom.  

Então distribuidoras com qualidade ruim no momento da revisão, do reajuste, 

podem perder até 2% da receita dela, esse é o recado do fator X, então mais um 

incentivo para que a distribuidora preste um bom serviço. E se tudo isso não tem surtido 

efeito, se as compensações que eu mostrei aqui que são valores altos não tem surtido 

efeito, as multas que o doutor Moisés mencionou também não surtiram efeito, tem uma 

gradação aí no instrumento que a Aneel utiliza, vou mencionar um outro aqui que se 

chama plano de resultado.  

No ano passado as 16 piores distribuidoras do Brasil, são 63, foram chamadas 

para esse plano de resultado, entre as 16 está a Eletropaulo. Então esse plano de 

resultados é um período de dois anos para que a distribuidora mude totalmente aquele 

resultado que ela tem apresentado, mude a qualidade que é ruim e tem uma qualidade 

melhor para o consumidor se isso não for feito, tem um outro instrumento ainda mais 
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grave do que esse plano de resultados. Bom, de maneira bem resumida era isso que eu 

tinha para apresentar e eu permaneço para os esclarecimentos, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Agradeço a 

colocação do senhor Hugo Lamin, superintendente de regulação de serviços de 

distribuição da Aneel, fazer abrir aos deputados as perguntas. Quer dizer que, pelo o que 

o senhor disse, a Eletropaulo foi a terceira pior distribuidora do Brasil, é isso? Nesse 

indicador de interrupção de energia, é isso? Está aberto aos deputados que quiserem... 

Deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Obrigado, presidente. Cumprimento o 

pessoal da Aneel que estão aqui na data de hoje. E dirijo a pergunta para o José Moisés. 

Qual o número de estados que a agência tem o apoio, assim como São Paulo a Arsesp, 

quantos estados no Brasil? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Atualmente com contrato para fazer 

serviço apenas sete. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Apenas sete do total de 27 estados, é 

isso? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Apenas sete. Já foi 11 no passado, mas 

foram encerrados quatro contratos. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. No caso específico de São Paulo, 

Arsesp, vocês recebem de nossos contribuintes, usuário de energia em nosso estudo, 

arrecadam em torno de 100 milhões de reais, concordam? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Não tenho esse número, deputado, mas já 

ouvi esse número. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Não entendi. 
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O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Eu não tenho esse número aberto por 

estado. Mas as taxas fiscais que arrecada no ano é em torno de 480. Então é possível 

que seja 100 do estado. Total do Brasil é 480 milhões. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Eu ia fazer essa pergunta, Brasil 480. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Aproximadamente. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E São Paulo aproximadamente 100 

milhões que foi o que foi dito aqui na última reunião pela Arsesp. É isso, presidente? Na 

época o Olim acho que estava presidindo. 

 

O SR. HUGO LAMIN - É esse valor aí. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vocês podem me ajudar, quem estava 

aqui. Desse total, vocês repassam seis milhões para a Arsesp, procede? 6%.  

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - O nosso contrato é de seis milhões, 

aproximadamente. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Como que é feito isso, como vocês 

chegam nesse valor de repasse sendo que a Aneel arrecada 100 milhões e o maior 

Estado da Nação é repassado seis milhões, em torno de 5%. O por que disso? Que 

critério que é usado? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Na verdade, deputado, os contratos que 

são até opcionais, mas é feito para São Paulo e outros seis estados é no sentido de que 

seja feita uma quantidade de fiscalizações que entendemos adequada. Nos contratos 

com a Arsesp, dado o planejamento de fiscalizações e dado quantitativo que a Arsesp 

tem 18 fiscais chega a esse valor como resultado final em função do custo.  

Na verdade, não é feito uma conta de quanto se arrecada no estado e quanto se 

aplica em fiscalização por meio de descentralização. A Aneel fiscaliza geração, 

transmissão, distribuição comercial, ONS com esse recurso e que na verdade não é todo 

esse recurso, é só uma parte, porque uma parte é contingenciada.  
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Então uma parte desse recurso é arrecadado, é utilizado para fiscalizar todos os 

segmentos, não só fiscalizar, como todas as outras atividades da Aneel de regulação, de 

informática, de ouvidoria, então esse dinheiro é para tudo isso. E no contrato com a 

Arsesp, é esse o valor que resultou do que entendemos que era adequado no ponto de 

vista da descentralização ao longo desse tempo. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Doutor Moisés, deputado, me permita só um comentário 

rápido. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pois não. 

 

O SR. HUGO LAMIN - A taxa de fiscalização que é paga por todos os 

consumidores do Brasil é para o funcionamento da Aneel, da agência. Alguns estados 

têm descentralização. Então, por exemplo, vamos pegar aqui outros grandes estados no 

Brasil, Paraná, Minas... 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - ...Rio de Janeiro. 

 

O SR. HUGO LAMIN - É, Paraná, Minas e Rio, não tem descentralização, mas 

os consumidores também pagam essa taxa, na verdade, todos os consumidores pagam, a 

taxa para o funcionamento da agência. E a descentralização é uma atividade dentro de 

todas as outras que a agência desenvolve. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Fora essa taxa, vocês têm alguma outra 

arrecadação fora do usuário de energia ou repasse do governo federal? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Não. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Aneel sobrevive dessa taxa que é 

cobrada. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Isso. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - A Arsesp está a contento da Aneel, 

pelos serviços prestados? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - A Arsesp tem feito um trabalho adequado 

em São Paulo, é a agência estadual que tem melhor desempenho entre as agências 

estaduais. Só para citar, o quadro dedicado a questão da qualidade da distribuição eles 

têm 18 fiscais enquanto eu tenho 14 na SFE. Então é uma quantidade bastante 

significativa. Para realizar o serviço, acho que eles têm um total de 27 para prestar 

também, 18 mais dedicado ao contato de distribuição e tem mais um tanto para fazer a 

parte econômica e financeira e fazer a de geração. Mas a gente reputa o trabalho da 

Arsesp como adequado. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pela ordem, deputado, posso? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pois não. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Dar uma contribuição. Eu gostaria que se o 

José Moisés pudesse, quem determina como, quando e qual tipo de fiscalização deve ser 

feito pelas agências estaduais que possuem o convênio com a Aneel e quais são esses 

critérios de avaliação. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Todo ano, ao final do ano, a gente faz um 

planejamento conjunto entre a Aneel e a agência estadual para definir qual seria o 

planejamento do ano seguinte, então o contrato é fundamentalmente esse, resultado do 

planejamento que é feito em conjunto e é deixado algumas fiscalizações eventuais, para 

algumas necessidades, que possam surgir de algum caso que aconteça, por exemplo, 

como aconteceu em São Paulo, do mês de janeiro aqui que teve uma quantidade de 

desligamento absurdas. Então foi feito uma fiscalização eventual.  

Então a gente guarda alguma reserva, mas fundamentalmente são fiscalizações 

que são programadas, são planejadas com base em critérios, eram, no passado, com base 

no que a gente entende de uma periodicidade de fiscalização, mais os indicadores da 

companhia. Se ela tem mais aspectos comerciais com falha a gente foca mais comercial. 

Se tem indícios de problema na apuração de indicadores foca apuração de indicadores.  
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Mas é fundamentalmente critérios técnicos e todo o ano para fazer esse 

planejamento a Aneel faz esse trabalho em conjunto com a agência estadual e isso é 

representado no contrato de metas. Ao final de cada ano tem uma nota técnica, é feito 

com esse planejamento da fiscalização. Essa nota técnica inclusive eu tenho, se houver 

interesse da comissão eu posso passar. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Continuando, senhor José Moisés, a 

Aneel tem quantos fiscais? Qual o número de fiscais que a Aneel possui? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - No segmento de distribuição de energia 14 

fiscais, mais coordenação, 16.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - 16 para o Brasil todo. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Para o Brasil todo 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT -  Madalena, me permite um aparte. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pois não. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Quantos servidores ao todo tem na 

autarquia? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Por volta de 700, incluindo terceirizados e 

funcionários concursados. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Nós temos 700 funcionários entre 

terceirizados e efetivos, e 16 fiscais, é isso? Procede?  

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Deputado, só para esclarecer. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pois não. 

 



16 
 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Nós temos a lei a fiscalização econômica e 

financeira que tem uma quantidade, (ininteligível) tem a de transmissão e a distribuição. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - A principal, na sua opinião qual que é? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Eu acho que todas são importantes, a de 

distribuição... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - ...qual a principal? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO -...não, são todas necessárias e importantes. 

A transmissão é super necessária também. Então a quantidade de fiscais total na agência 

é em torno de 70. Para distribuição é em torno de 16.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Ao meu ver a principal é 

distribuição, que está direto com o consumidor. E de 700 funcionários vocês tem 16 

fiscais, procede? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Para segmento de distribuição, é isso, 

deputado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Procede, né? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Procede. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Consultoria terceirizado que vocês 

têm na Aneel, com certeza, procede? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Nós utilizamos para apoiar fiscalização na 

agência já que temos um quadro tão pequeno de consultores, então fazemos sorteios 

para apoiar a fiscalização. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vocês contratam consultoria. 
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O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Sim, para fazer levantamento de dados 

sim. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. As agências têm autonomia para 

contratações de terceiros e consultoria ou tem que passar por vocês?  

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - As agências, em geral, não usam 

consultoria, mas é possível. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - No caso específico de São Paulo, você 

tem algum conhecimento? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Não, que eu saiba São Paulo faz com 

equipe própria, normalmente. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Normalmente as concessionárias 

dão uma resposta padrão para o usuário de energia que tem os seus aparelhos 

danificados, aos aparelhos elétricos. Se a pessoa entrando dia 15, no próprio dia 15 ela 

responde a resposta padrão. 

 

O SR. - Recebe. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ela recebe do consumidor, ele 

protocola, ela normalmente responde, vou ler um trechinho para ano me alongas. “Em 

atenção ao seu pedido de ressarcimento de danos em aparelho ou equipamentos 

elétricos, registramos a solicitação de atendimento número tal, informamos que a sua 

solicitação foi indeferida pelo motivo abaixo.” O senhor tem essa porcentagem de 

atendimento favorável e indeferido para com o consumidor do estado de São Paulo? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Na própria página da SFE tem, até 

entreguei aqui para o deputado, vou pegar de volta emprestado, tem esses números, 

mais números detalhados a gente pode fornecer aos senhores. Vou tentar localizar aqui. 

Tem por concessionária, não Brasil, deputado. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Especificamente CPFL você tem? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - CPFL eu tenho, se o senhor me der um 

tempinho aqui só para achar, porque é uma pilha enorme. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - A CPFL tem várias CPFLs. Está falando 

da Paulista? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - CPFL Santa Cruz. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Santa Cruz. São muitas folhas aqui. E o 

Hugo se quiser complementar a resposta com relação ao ressarcimento de danos, 

enquanto eu procuro, deputado, se permitir. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com certeza. Pode falar, Hugo. 

 

O SR. HUGO LAMIN - A agência acompanha esses números, o doutor Moisés 

vai encontrar, de cabeça eu também não tenho, mas esse percentual de reclamações 

procedentes, não procedentes, o pedido indeferido ou não indeferido, a gente tem esse 

mapeamento. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E isso normalmente é com a Arsesp ou 

com a Aneel? Após ele receber o não da concessionária. Ele recorre a Arsesp ou a 

Aneel? 

 

O SR. HUGO LAMIN - A recomendação que a gente tem é, o que a agência, o 

que a Aneel chama de caminho do entendimento. Primeiro entra lá no call center da 

distribuidora, na central de tele atendimento. Não só para ressarcimento, de uma forma 

geral, para qualquer item que ele consumidor queira tratar com a distribuidora, primeiro 

no call center, na CTA, depois na ouvidoria da distribuidora, ele pode ainda, no âmbito 

da própria distribuidora no segundo nível, que é ouvidoria. Não satisfeito, na Arsesp, na 

agência estadual, também não satisfeito, um outro nível, por fim, a agência, ouvidoria 
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da Aneel, telefone 167, por exemplo. É o que a gente chama desse roteiro indicado para 

o consumidor seguinte. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E se o consumidor, Bruno, faz o contato 

da Aneel e não passou pela Arsesp, vocês registram ou manda ele fazer o contato com a 

Arsesp e não recebe a reclamação. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Recebe a reclamação, tem um registro, a Aneel faz esse 

contato com a distribuidora. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Qual a porcentagem, você achou, 

Moisés? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Como está em gráfico é difícil de ver 

número, mas é próximo de 100% que está registrado no site como atendimento as 

reclamações de ressarcimento de danos. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Próximo a 100% de atendimento? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - As reclamações, não de ressarcimento. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - A reclamação, não que atendeu o... 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - ...não de ressarcimento. Porque 

ressarcimento passa por uma análise de (ininteligível). 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E você não tem o ressarcimento aí. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Não, quanto foi feito de ressarcimento em 

relação as reclamações eu não tenho, mas é um número que nós podemos... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - ...você tem como me mandar, se eu fizer 

um requerimento? 
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O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Temos, temos.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Gostaria que anotasse, senhor 

presidente, para estar arguindo a Aneel com relação a todas as concessionárias, com 

relação ao consumidor final, o que foi ressarcido ou não. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Ok, deputado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Senhor Hugo, perdão, chamei de Bruno, 

senhor Hugo, com relação ao plano de resultados que o senhor acabou de dizer aqui que 

são 16 concessionárias no Brasil, das 64, na qual a Eletropaulo faz parte dessas 16 

permissionárias, quantos vocês penalizaram com os 2% dessas 16 empresas? 

 

O SR. HUGO LAMIN - O plano de resultados é mais um instrumento que a 

agência adotou para aquelas distribuidoras que não responderam as multas e aqueles 

outros mecanismos e incentivos que eu citei ali, de compensação, aquele outro 

mecanismo que eu falei que é o percentual lá na tarifa dela.  

No âmbito do plano de resultados em si, não tem uma nova aplicação de multa, 

por exemplo, não tem um auto de infração com uma multa relacionada. Nesse plano é 

dado um período de dois anos, esse período vai se encerrar em abril de 17, daqui um 

ano, mais ou menos. E se no final desse período a distribuidora ainda continuar com 

desempenho insatisfatório, a agência pode adotar um outro mecanismo mais duro junto 

coma distribuidora.  

Mas no ponto específico do plano não tem aplicação de multa. O doutoro Moisés 

comentou, em determinado momento da apresentação dele, a quantidade de multas e o 

valor em reais. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta do senhor, desses 2% do valor, 

é o valor da multa? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - 2% você que mencionou, ainda a pouco, 

que elas... 

 

O SR. HUGO LAMIN - ...entendi... 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - ...que elas não iriam sofrer essa 

penalidade... 

 

O SR. HUGO LAMIN - ...sim, entendi... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - ...no aumento de tarifa. Tem alguma que 

foi penalizada pela Aneel com 2%? 

 

O SR. HUGO LAMIN - Até o ano passado a regra prévia mais ou menos 1%. 

Então a partir de 2016 esse mais ou menos 1% vai aumentar gradativamente até mais ou 

menos 2%. Então é um período de transição que a Aneel colocou na regra para as 

distribuidoras se preparem para essa regra, para esse incentivo penalidade. Mas o mais 

ou menos 1% ele é aplicado para toda a distribuidora, para todo o Brasil, então aquelas 

que tiveram os melhores desempenhos têm 1% a mais na tarifa dele, então ela, 

distribuidora, é beneficiada, mas os piores desempenhos são penalizados com -1%. 

Ainda vai chegar a 2% porque tem esse período de transição que eu mencionei. 

Mas a Eletropaulo, por exemplo, a tendência agora é ela ser penalizada pelo 

desempenho que ela teve em 2015, de uma forma bem geral é isso. Penalizada, além das 

compensações, além de eventuais multas, penalizada também nesse componente que eu 

chamei de fator Q, o X Q. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Por hora é só, Sr. Presidente, de 

minha parte. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Está inscrito o 

deputado Carlos Cezar. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Sr. Presidente, cumprimentando os membros 

dessa CPI, quero cumprimentar o senhor Moisés e o Hugo Lamin e a assessora 

parlamentar Rita que veio aqui a convite representando a Aneel, a convite dessa CPI, 

para trazer alguns esclarecimentos. Inicialmente a minha pergunta a ambos, qual o 

motivo que a Aneel não reduziu ainda o valor da tarifa elétrica, já que no ano passado a 

justificativa do aumento da tarifa foi a falta de chuvas, a seca, e esse ano nós estamos 

vivendo uma condição quase que de normalidade nessa questão de nível dos 
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reservatórios. Então gostaria, incialmente, de saber sobre a questão da tarifa que é o que 

mais atinge o bolso do consumidor. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Na verdade já estamos trabalhando com a 

bandeira verde. Então aquele plus de tarifa que tinha por conta da necessidade de cobrir 

a geração térmica mais cara já saiu, o senhor tem razão, estamos em uma época melhor. 

Mas já estamos trabalhando com a tarifa verde, agora em abril. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Ainda com a questão de preço, é a Aneel, a 

agência, a autarquia, que passou para todas as prefeituras a responsabilidade da 

iluminação pública? Foi? 

 

O SR. HUGO LAMIN - É um regulamento da Aneel que é de 2010, que é a 

resolução 414, que em determinado momento foi mencionado aqui, mas esse comando 

da Aneel como tudo que a Aneel faz, ela executa uma política pública que foi 

estabelecida, então ela não cria uma política pública, então ela se baseia em decretos, 

em leis e na constituição.  

No caso específico da iluminação pública, senão me engano artigo 34 da 

Constituição Federal, serviços de interesse local devem ser realizados pela prefeitura. 

Então esse comando da resolução que determinou que esses ativos fossem transferidos 

para as prefeituras, saindo da distribuidora para a prefeitura, se baseia na Constituição 

Federal.  

Na grande maioria dos municípios do Brasil, antes mesmo dessa regra, por volta 

de 60% dos municípios do Brasil, historicamente já eram detentores dos ativos de 

iluminação pública, então, senão me engano, 66%. Então a regra ela veio reforçar o 

comando da resolução para esses outros 40%, 34% de municípios que ainda não 

operavam e mantinham esses ativos. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - A Constituição de 88 foi feita a regra, a 

regulamentação em 2010. 

 

O SR. HUGO LAMIN - É. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - A Aneel foi provocada para isso? 



23 
 

 

O SR. HUGO LAMIN - Na verdade, a agência sempre defendeu dessa forma, 

que a iluminação tinha que ser operada e mantida pelos municípios. Por questões 

históricas, isso não foi possível no Brasil todo. Então essa regra que eu mencionei de 

2010, ela foi, vou chamar aqui de um reforço no comando, um ultimato para que isso 

fosse feito. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Certo. Ainda na sua apresentação, o senhor 

colocou que 116 milhões foi de punição para a Eletropaulo, correto? 

 

O SR. HUGO LAMIN - Sim. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Você tem o orçamento da Eletropaulo, você 

sabe quanto isso representa no orçamento deles? Faturamento. 

 

O SR. HUGO LAMIN - De cabeça assim eu não sei. A Aneel tem esses 

números, mas de cabeça eu não sei precisar. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Perfeito. Apenas isso, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu só gostaria de 

fazer essa responsabilidade de que foi enviada para os municípios, quando foi na minha 

cidade a companhia, distribuidora de energia pagava aproximadamente 55 mil, 60 mil 

reais por mês, com uma cidade de 80, 90. A partir da hora que foi passada a 

responsabilidade para os municípios, não conseguiu se contratar por menos de 120, 130 

mil reais por mês.  

Então quer dizer, aumentou mais uma vez, onerou os municípios brasileiros. Se 

tinha desde 88, só em 2010 que foram cumprir a Constituição, que ainda tem dúvida 

porque alguns municípios estão conseguindo devolver judicialmente para as 

companhias. Porque não tem, eu não vejo, São Paulo, esses municípios de três mil 

habitantes, cinco mil habitantes, dois mil habitantes, não tem como eles fazerem uma 

manutenção de rede a altura como faziam as companhias de energia, as distribuidoras. 

Quer dizer, piorou e piorou muito o serviço para o consumidor, por uma... 

 



24 
 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - ...principalmente as prefeituras que estão 

quebradas... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB -...você me desculpa. 

As prefeituras. Um pseudo para que está escrito na lei, para que está escrito na 

Constituição. Então acho que isso foi um erro gravíssimo que foi cometido pela agência. 

Eu sei que foi pelo conselho e se foi discutido isso, mas só para deixar esse registro que 

foi um prejuízo enorme para todos os municípios brasileiros aonde você, quanto 

descontava lá 50, mais do que dobrou, mais do que dobrou. E pequenos municípios não 

conseguem contratar ninguém para fazer manutenção a altura que estava sendo feito 

pela companhia de energia. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Só fazer um comentário rápido, o senhor tem razão 

nessa questão das dificuldades. A resolução de 2010 ainda deu um prazo que foi 

relativamente longo, até dezembro de 2014, então aproximadamente quatro anos para as 

prefeituras se preparem para essa transição, aquelas prefeituras que já não faziam esse 

serviço, porque como eu mencionei... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - ...tudo, esses 

pequenos municípios, não é que eles não querem, eles não conseguem contratar 

ninguém, nem tem recursos financeiros, não tem Tip, não tem taxa de administração 

pública, não tem como fazer. Hoje você pega pequenos municípios, eu não sei o que vai 

acontecer em um futuro não muito distante.  

 

O SR. HUGO LAMIN - Só um outro ponto que eu esqueci de mencionar, a 

própria constituição também traz, expressamente, essa cobrança, Cosip, Cip depende do 

nome, a taxa pela iluminação pública, tem a previsão na própria constituição também e 

essa foi delegada ao município, então é uma lei municipal, ele município que define 

qual é essa taxa. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Em um ano de 

eleição como esse, quem não tem não vai por nenhuma pra fazer, infelizmente. Algum 

deputado, deputado João Paulo Rillo. Terminou deputado Carlos Cezar? Desculpa. 
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O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Não terminei. Apenas, só para reforçar, essa 

situação que os municípios estão vivendo, principalmente a manutenção que prejudica 

mais ainda os serviços. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deputado João Paulo 

Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Desculpa, aqui a convocação está um 

nome, mas o nome é... 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - José Moisés. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Moisés. 

 

O SR. - Moisés e o Lamin. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu queria voltar um pouquinho, Moisés, 

na questão dos servidores para eu poder entender, são 700 servidores, 

aproximadamente. Desses servidores, um número é de carreira. Os que não são de 

carreira, são nomeados por quem?  

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Na Aneel os servidores, quer dizer, nós 

temos lá quadro de técnicos, especialista e analista são todos concursados. E tem 

terceirização apenas para serviço de recepção, limpeza, essas coisas. E os cargos de 

direção são definidos pela presidente da República. Os cargos de superintendência são 

definidos pela diretoria, em geral, na Aneel, a grande maioria é de pessoal de quadro 

próprio da agência. Mas não todos. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Esses 16 fiscais, qual é o cotidiano desses 

fiscais? O que objetivamente, o que esses 16 fiscais fazem, esses que estão à disposição 

de todo o Brasil? 
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O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Eles executam as fiscalizações em campo 

necessárias e elaboram os relatórios de fiscalização e notificam a empresa. Depois disso, 

eles me auxiliam para faze a instrução do meu processo punitivo.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eles são os auditores dos indicadores. 

Quem audita os indicadores in loco na empresa? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Os indicadores nós acompanhamos à 

distância e se acompanha tanto pela área de regulação quanto pela área de fiscalização. 

Apuração, a fiscalização para ver se apuração dos indicadores está correta, se ninguém 

está fazendo uma apuração indevida para lucrar com isso, é feita pela minha equipe e 

pelas agências descentralizadas. Aqui em São Paulo a Arsesp. Mas é feita por essa 

equipe de 16 meu e 18 da Arsesp. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu estou um pouco, vamos dizer assim, 

insatisfeito na compreensão. Eu não compreendo porque uma agência desse tamanho, 

que tem que fiscalizar um país continental tem 16 fiscais, vamos dizer assim pivô, pião, 

que viaja, que vai in loco, que atende. Eu estou... 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - ...16 por segmento de distribuição. O 

senhor tem razão. Só para citar. Nós temos aí mais de 70, se consideração geração, 

transmissão, distribuição e econômico financeiro. Mas tem razão, 16 apenas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Qual o percentual de 

reclamação de distribuição, de geração e coisa, só para... 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - A grande, quase absoluta quantidade de 

reclamação é de serviço de distribuição, sem dúvida. É o segmento que mais toma 

tempo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - O que eu percebo, Moisés, apresenta-se 

uma estrutura de trabalho que se a gente não tem contato com a realidade, você fala: 

“está perfeita, é isso aí”. Mas quando você confronta essa estrutura com a realidade, 

você chega a conclusão: “é tão lindo, mas pena que não funciona”. Porque quando o 
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cidadão deixa de cumprir a obrigação dele que é pagar a conta de luz, não demora muito 

para ele ter sua conta cortada.  

Agora quando ele é lesado, leva séculos até para se fazer justiça. Então eu estou 

inconformado com esse quadro de 700 servidores, 16 fiscais apenas de distribuição. 

Então eu queria repetir a pergunta, quem audita os dados? Novamente. Quem faz isso? 

Como é feito isso? Os indicadores. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - A regulamentação define como os 

indicadores têm que ser apurados. Isso está na regulamentação e como deve ser feita a 

compensação. Nós, fiscalizamos se isso está sendo feito de maneira correta. E usamos 

os indicadores, até o encaminhamento dos indicadores associado a reclamação de 

consumidores, vai usando os indicadores para perceber se tem algum equívoco nisso. 

Mas nós, a equipe da Arsesp com 18 e a minha 16 é que faz a fiscalização, se a 

apuração dos indicadores está correta. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Aqui eu queria que você comentasse que 

teve, erro de indicadores rende multa de 45 milhões a Eletropaulo. Fonte, “O Estado de 

S. Paulo”, de 24 de fevereiro de 2016. Quando questionada, a Arsesp, sobre o 

pagamento das multas, a CPI recebeu informação de que as distribuidoras recorrem por 

de ou 12 anos. Ela recorre para Aneel, é isso? A distribuidora recorre para Aneel. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Eu acho que a Arsesp quis se referir a 

ação judicial. O processo que funciona é o seguinte, na agência ela termina na diretoria, 

a minha decisão é a penúltima e a última é a da diretoria. A Arsesp faz, a diretoria 

colegiada faz a última instância aqui, mas a concessionária tem direito a recorrer na 

Aneel. Aí isso vai para um diretor relator da Aneel e normalmente eu sou consultado 

para apoiar eles na decisão final, isso é decidido na Aneel. Não é isso que leva esse 

tempo. Nosso tempo médio na Aneel é de seis meses. Cinco, seis meses... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - ...a concessionária, normalmente ela 

recorre nos dois... 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - ...agora o problema é que as grandes 

multas, as concessionárias em geral, de todos os segmentos, elas recorrem à justiça. A 
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quantidade de multas que é pega é grande, porque as pequenas multas são pagas. As 

grandes multas, que dão um somatório maior, as concessionárias costumam ir à justiça e 

dá uma briga judicial de muitos anos mesmo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Moisés, quem que identificou esse erro 

que eu me refiro aqui nessa matéria, nesse episódio. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Essa da multa que está sendo citada da 

Arsesp foi por uma fiscalização feita pela Arsesp, então foi identificada no processo de 

fiscalização da Arsesp. O que acontece é que além dessa falha que a Arsesp identificou 

e que montou tem uma outra falha associada que gerou notícias na mídia, que agora 

2015 nós estamos fiscalizando, a própria Aneel está fazendo.  

A própria Eletropaulo percebeu que tinha um erro adicional e que ela já corrigiu, 

por isso que os indicadores dela que o Hugo mostrou estão lá em cima. A Eletropaulo 

está violando tanto porque ela fez um expurgo indevido, que não devia, e ela mesma 

identificou isso e já está fazendo a correção e nós estamos fiscalizando esse processo. 

Agora, essa que o senhor está se referindo foi uma fiscalização feita pela própria 

Arsesp, foi ela que identificou. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Uma das principais reclamações, elas são 

fundamentadas em relação ao descumprimento de prazos pela distribuidora. A 

fiscalização da Aneel identifica se isto se deve à falta de investimento e manutenção, 

ampliação da rede ou a falta de pessoal qualificado? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Eu acho, a gente pode observar dos 

gráficos que o doutor Hugo colocou, que o Fec que é associado a número de 

interrupções, que é o item mais associado a investimentos, ele em geral no Brasil e aqui 

em São Paulo ele não é violado. O que é violado é a duração média com que o 

consumidor fica desligado.  

Essa duração está associada, normalmente, a melhorias na rede, não exatamente 

investimento de fazer novas redes, mas a melhorias na rede, a locação de equipes de 

atender emergências, a processo de manutenção, a critérios de operação.  

Então acho que o grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil em 

geral e aqui na Eletropaulo é essa parte da duração que está associada a uma gestão que 



29 
 

não só tanto a construção de redes, mas a melhoria das redes e a questão de alocação de 

equipes, de manutenção de operação. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - E quais medidas a Aneel... 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Além das multas todas a Eletropaulo foi 

chamada a fazer um plano para mudar esse quadro, que é esse plano de dois anos que é 

o plano de resultados que o Hugo citou.  

Além disso nós, em um trabalho interno nosso, nesse novo ciclo de trabalho que 

eu mostrei para vocês de monitoramento, análise, a Eletropaulo está dentro das 

empresas chamadas para fazer um diagnóstico, a gente melhorar a qualidade do serviço.  

Então, na verdade, são várias ações, a fiscalização com as multas associadas, o 

plano de resultado levado à frente pela diretoria da Aneel e o nosso trabalho de análise 

diagnóstica e correção feita pela própria fiscalização. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Moisés, qual é o valor da multa para uma 

distribuidora que não investe o mínimo em manutenção? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Deputado, não tem um valor mínimo, as 

multas são dependentes da falha, são dependentes da falha. A gente pode... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT -...mas estou dizendo aqui, por exemplo, a 

Aneel comunicou a necessidade de investimento, esse investimento não é feito, como se 

calcula? Qual essa multa e como se executa ela? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Deputado, só diferenciar um pouquinho a 

obrigação da concessionária é fazer os investimentos para assinar o serviço. A gente 

pune pela não prestação de serviços, pela não execução de manutenção, não exatamente 

por um montante de investimento que teria que ser feito porque isso não é determinativo 

pela prestação de serviço.  

Quando a gente verifica que ela não está fazendo a manutenção ou operação 

adequada, ela sofre uma multa. Os critérios de multa, a multa pode chegar até 2% do 

faturamento anual dependendo da gravidade. E aí a gente usa critérios de gravidade da 

falha, abrangência, se houve danos ao consumidor e se houve vantagem auferida pela 
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prestação de serviços. E aí a gente tem que graduar isso em função da não 

conformidade. Eu não tenho um valor para dizer, mas ele varia de 0% a 2% do 

faturamento anual. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sim. A Aneel registra os dados de duração 

e interrupções e de frequência de interrupções, pelos horários em que elas ocorrem. Por 

exemplo, pelo horário da manhã, tarde ou noite. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO -Não, o valor que a agência recebe é do 

indicador em si. Tem algumas informações dentro desse indicador que são interrupções 

que ocorrem na própria distribuidora ou interrupções no suprimento, que veio de uma 

transmissora, por exemplo, então essa informação a gente tem. Se há uma interrupção 

programada ou não. Programada é quando ela vai fazer uma obra e ela avisa que vai 

interromper determinada localidade, então esse tipo de informação, esse tipo de detalhe 

a gente tem também.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Isso não entra no gráfico de falta de 

energia. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Entra. Na verdade, aquelas barrinhas são 

uma composição desses indicadores. Indicadores que ocorreram dentro da própria rede 

da distribuidora, indicadores que ocorreram na transmissão, no suprimento, se é 

programado ou não, isso a gente tem o detalhe. O detalhe que a gente não tem é se 

aconteceu em tal horário, em tal dia. A gente tem depois o somatório dessas 

interrupções, o detalhe do horário não.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É que depois a aplicação de penalidades, 

por exemplo, tem uma diferença? Uma coisa é interromper a energia de madrugada, 

outra coisa é interromper em um horário... 

 

O SR. - ...da tarde. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Do ponto de vista da compensação isso 

não entra no cômpito do valor que a distribuidora tem que compensar o consumidor. 
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Isso a agência não recebe esse detalhe, mas a fiscalização consegue, quando ela vai lá a 

campo, verificar determinadas interrupções que tenham interesse, uma interrupção que 

foi mais abrangente, ela consegue ver horário de início, horário de fim, quais os 

consumidores foram afetados por aquela interrupção. Então na fiscalização consegue ser 

com detalhe, mas no acompanhamento que a gente faz mensal não. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Quanto dura, qual é o tempo de uma 

fiscalização? Desses fiscais de distribuição. 

 

O SR. - Seis a oito horas. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - O tempo de fiscalização normalmente a 

gente faz a fiscalização em si, o que é ir na concessionária se debruçar sobre os dados 

ou mesmo remotamente é em torno de uma semana, mas antes tem um planejamento. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Uma semana. 

 

O SR. HUGO LAMIN - É, mas deixa eu colocar todo o processo, primeiro tenho 

que receber os dados e fazer o planejamento, depois cinco dias de fiscalização in loco, 

depois tem que elaborar o relatório. Depois, quando chega a manifestação, analisar a 

manifestação. Depois instruir o auto de infração, quando volta o recurso analisar isso. 

Então diria para o senhor que uma fiscalização demanda aí três meses de trabalho de um 

fiscal. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Quer dizer, tem um problema crônico aqui, 

estrutural. E qual é a posição da diretoria da Aneel em relação a isso, essa ausência de 

fiscalização? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Deputado, eu queria até aproveitar o 

gancho, o senhor falou dos 16 e lembrar do que coloquei na apresentação, nós estamos 

mudando a forma de fiscalizar para melhor aproveitar essa quantidade fiscais. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Essa quantidade enorme de fiscais. 
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O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Com essa quantidade enorme de fiscais. 

Então fazendo monitoramento, fazendo análise, mudando a forma de trabalhar, porque 

se a gente depender de usar número crescente da prestação de serviço de distribuição, na 

transmissão número crescente, infinito que chega de novas concessionárias, com 

número de fiscal limitado ao quadro que a Aneel tem, chega a uma inequação mesmo. 

Então nós estamos mudando a forma de trabalhar para fazer um trabalho mais 

preventivo de monitoramento. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu insisto, óbvio, não podemos constar no 

relatório aqui da CPI, mas não é prudente aumentar o número de fiscais? Está na cara, é 

completamente insuficiente. Se demora três meses em uma autuação... 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - ...nós temos um quadro muito reduzido 

para fazer o serviço, isso é verdade, por isso que a gente precisa muito da agência 

estadual para fazer o serviço de distribuição. Aqui em São Paulo, felizmente, nós temos 

a Arsesp que tem uma boa qualidade e tem uma quantidade de fiscal até maior que a da 

Aneel nesse sentido. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pedir um aparte. Rillo, deputado Rillo, 

um aparte rapidinho. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Claro. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ele falou que precisa do auxílio das 

agências, nós só temos quatro estados no Brasil, quatro, é isso? Seis, seis estados. Então 

como estão os demais estados? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Estou fiscalizando diretamente com a 

minha equipe. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com 16 fiscais. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Isso. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Beleza. Obrigado. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Para encerrar aqui, Sr. Presidente. Ele 

elogiou tanto a Arsesp e a Arsesp não elogiou tanto assim a Aneel quanto teve presente 

aqui. 

 

O SR. - Eu vi alguma coisa... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Até o primeiro semestre de 2015, a Aneel 

tinha um convênio com a Arsesp para que ela acompanhasse as reuniões dos conselhos 

de consumidores. Por que parte desse convênio foi cancelada? A Aneel não considera 

importante a participação nos conselhos? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Na verdade, eu consultei a de ouvidoria 

antes de vir para cá, sobre esse assunto, porque eu vi que isso constou até da imprensa. 

Na verdade, não foi proibido a Arsesp de participar de conselho de consumidor, apenas 

deixou de ser um produto pago dentro das restrições orçamentárias. Não são proibidas 

de participarem, mas deixou de ser um produto que a Aneel paga e contrata eles para 

fazer. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Por que a Aneel deixou de pagar? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Porque dentro da prioridade de 

fiscalização e com os limites orçamentários entendeu que... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - ...ninguém que ouvir reclamação... 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO -...não... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - ...ela não quer ouvir reclamação... 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - ...não, mas Aneel ouve reclamação na sua 

ouvidoria. Tem a CTA das agências, das concessionárias, tem a ouvidoria da Arsesp e 

tem a ouvidoria da Aneel, a gente escuta reclamação. A participação deixou apenas de 
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ser um produto que a Aneel contrata e paga, não foi proibido a Arsesp de participar dos 

conselhos consumidores. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Sr. Presidente, pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, nobre 

deputado. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Só aproveitando para concluir. Foi exposto 

aqui a respeito da punição e que às vezes vem cerca de dois reais ou alguma coisa nesse 

sentido como punição na conta direta do consumidor. Então é sabido que o usuário tem 

direito de um desconto como forma de compensação na sua fatura quando há 

interrupção do serviço, um serviço não acontece. A grande questão é que muitos 

consumidores nem se que sabem que têm esse direito, nem faz ideia que tem esse 

direito. As concessionárias ela tem feito essa divulgação, a Aneel tem cobrado a 

concessionária que faça essa divulgação para que o consumidor saiba do direito, 

conheça o direito? 

 

O SR. HUGO LAMIN - Sim. E mais do que isso, a própria regulamentação 

obriga que essa compensação seja automática. Então a unidade consumidora ela tem um 

limite. Se esse limite for violado, a compensação é automática. A distribuidora não tem 

que esperar ele reclamar, esperar ele pedir, não, até dois meses subsequentes do mês da 

interrupção, em muitos casos já no mês subsequente, ocorreu uma interrupção agora, 

violou o limite, paga esse valor de compensação no mês seguinte. E de fato é um valor 

pequeno para o consumidor naquele mês ali, dois, três reais. Mas se todos os meses são 

somados e no caso da Eletropaulo ilustra bem isso, em um ano ela pagou 116 milhões. 

Então o foco desse mecanismo... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - ...quantos 

consumidores tem em São Paulo? No estado de São Paulo? 

 

O SR. HUGO LAMIN - A Eletropaulo por volta de sete milhões de unidades 

consumidoras. O estado de São Paulo como um todo, você sabe, Moisés, quanto são os 

consumidores no estado todo? 
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O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Não. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Eu vou chutar algo aqui em torno de 15, 16 milhões. Eu 

não tenho esse número preciso. Da Eletropaulo eu sei, quase sete milhões de unidades. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Posso? Obrigado. Sr. Presidente agradecer 

ao doutor José Moisés, doutor Hugo aqui. Eu tenho uma série de itens, mas com 

respostas rápidas assim. Primeiro uma dúvida, nessa questão das prefeituras que foi 

colocado, que era das distribuidoras e passou por um decreto para as prefeituras, eu só 

queria entender na conta final, quem ganhou e quem perdeu com isso? Primeiro, quem 

paga a conta?  

 

O SR. HUGO LAMIN - Consumidor. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Consumidor paga a conta, para a 

distribuidora não alterou nada. Antes a responsabilidade era da distribuidora, passou 

para a prefeitura. Esse é o primeiro esclarecimento. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Isso. Lembrando que antes mesmo de 2010, quando teve 

essa regra, muitos municípios no Brasil já alteravam e mantinham. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Perfeito. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Inclusive pequenos municípios. Alguns estados da 

região sul, por exemplo, basicamente todos os municípios já detinham esses ativos, 

operavam e mantinham esses ativos. Como eu disse, a constituição federal traz a 

cobrança dessa taxa, a taxa de iluminação pública, Sip, Cosip, Cosib, depende do nome 

do município, mas essa taxa é para cobrir esse serviço, tanto em questão de operar e 

manter esses ativos, quanto a energia que a iluminação pública consome e paga para a 

distribuidora nessa parte da energia. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Perfeito. E essa taxa antes ia para as 

distribuidoras. 
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O SR. HUGO LAMIN - Se o ativo fosse da distribuidora ela operava e mantinha.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Então considerando a alegação do nosso 

presidente, Carlão Pignatari deque se antes a distribuidora paga 60, 70 e a prefeitura 

hoje não está conseguindo contratar por menos de 120 e considerando que entra o 

mesmo dinheiro que entrava para a distribuidora, hoje entra para os municípios, é justo 

dizer que foi um grande negócio para as distribuidoras o decreto da Aneel? 

 

O SR. HUGO LAMIN - A resolução da Aneel, como eu disse, ela se baseia em 

um princípio que está na Constituição. Então nesse ponto de vista a agência não tem 

nem como discutir, ela tem que implementar. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Não estou discutindo a legalidade... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - ...é o seguinte, 

reduziu alguma coisa na tarifa por passar essa responsabilidade para os municípios? 

 

O SR. HUGO LAMIN - Esses ativos que saíram da distribuidora e foram para as 

prefeituras, eles têm um valor associado a esse ativo. Esse ativo ele não foi cobrado das 

prefeituras, ele foi simplesmente transferido, mas a consequência é essa que os senhores 

estão colocando, a distribuidora vai ter um custo para operar e manter aqueles ativos. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB -  A prefeitura. 

 

O SR. HUGO LAMIN - A prefeitura, isso. A prefeitura vai ter. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - E isso saiu da conta das distribuidoras. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Sim.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Então pela lógica, as distribuidoras 

acabaram sendo beneficiadas por essa situação. 
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O SR. HUGO LAMIN - A regulação econômica tem métricas para verificar essa 

quantidade de ativos, tanto para remunerar esses ativos, quanto para remunerar custos 

de operação e manutenção da distribuidora. Isso, de certa, forma depois é capturado, 

então. A distribuidora não tende a receber por um ativo que não é dela e não tende a 

receber por um serviço que ela não presta. Em resumo é isso.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Confesso que eu não entendi. Se eu sou 

distribuidora e gastava 100, aí tiram essa obrigação de mim e passaram para a 

prefeitura. No mês seguinte, eu como distribuidora, eu vou gastar 100, vou gastar 95, 

vou gastar 120, em uma conta matemática fácil assim para eu entender.  

 

O SR. HUGO LAMIN - A operação da rede de iluminação pública deixa de ser 

feito pela distribuidora. Agora, quanto ela gastava com isso... 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - ...então a distribuidora vai ter um benefício.  

 

O SR. HUGO LAMIN - Não tem esse benefício porque depois... 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB -...econômico... 

 

O SR. HUGO LAMIN - ...ele é capturado. A Aneel, na revisão, as métricas, as 

metodologias que ela tem para remunerar distribuidora tanto pelo valor do ativo em si, 

remuneração depreciação do ativo quanto pelo valor que ela recebe lá de operação e 

manutenção dos ativos, isso é capturado depois, isso é refletido na tarifa que o 

consumidor paga. A ideia é que ela não tenha esse benefício. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Entendi. Em uma das discussões aqui, o 

plano de resultados, foi citado que essa Eletropaulo está entre as três piores, uma das 

três piores e que ela tem uma meta a ser cumprida até abril de 2017. Efetivamente o que 

pode acontecer em abril de 2017 se a Eletropaulo não cumprir as metas? O que será 

feito pela Aneel? 

 

O SR. HUGO LAMIN - 2015 foi um ano muito ruim, principalmente com base 

naquele indicador de interrupção que eu mencionei, a agência já verificou que janeiro e 
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fevereiro foram valores bem melhores. E se comparar janeiro e fevereiro de 16 com de 

15, foram valores bem melhores. A princípio, essa tendência de piora começou a ser 

revertida e é isso que a Aneel espera, isso que o consumidor espera, esse o objetivo do 

plano. Eventualmente, se ao final desses dois anos, qualquer uma dessas distribuidoras, 

as 16 distribuidoras que foram chamadas para o plano, esse instrumento ainda não surtiu 

efeito, a agência pode adotar um mecanismo mais duro. Como por exemplo, uma 

intervenção administrativa. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB -Pode.  

 

O SR. HUGO LAMIN - Como ela fez, recentemente, para um grupo de oito 

distribuidoras no Brasil. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Não há um regramento, vocês podem adotar 

isso. E se vocês não quiserem adotar nada, vocês também podem? 

 

O SR. HUGO LAMIN - A rigor pode. Mas o próprio plano... 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB -...não tem punição, então. Quer dizer, pode 

não ter punição mesmo tendo uma irregularidade. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Todas as outras punições, multas, as compensações, 

aquele valor que eu falei que é X Q que é anual, quando vai fazer reajuste ela pode 

perder até 2%, tudo isso continua vigorando, ela não foi abonada de nada disso. O plano 

é um instrumento a mais do que esses três, três aqui que eu chamo de multa, 

compensação e do fator X. Aí entrou o quarto mecanismo que é o plano. Então ter um 

acompanhamento mais de perto, acompanhamento de relatórios, reuniões nas 

distribuidoras, reuniões da Aneel, com a diretoria da Aneel, com a diretoria da empresa, 

com os conselhos de administração das empresas. Então é um recado que a agência está 

passando no sentido de: melhore o seu resultado. A luz amarela ligou para você, tome 

cuidado porque, como eu disse, há três, quatro anos, a agência fez intervenção 

administrativa em oito distribuidoras no Brasil. Lá em 2002 já tinha feito em uma 

distribuidora, na Cemar no Maranhão. 
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Então tradicionalmente a Aneel nesses 

casos faz a intervenção administrativa. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Quando chega no extremo sim. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Chegar no extremo é não atingir a meta. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Os limites que eu mencionei hoje já são descumpridos 

em muitos casos. O que a Aneel tem que fazer é, continuar acompanhando, dar 

oportunidade para a distribuidora melhorar, e o plano de resultados, na verdade, é isso, 

antes de tomar uma outra ação. A boa notícia é que pelo menos para janeiro, fevereiro 

desse ano, como eu comentei, os resultados da Eletropaulo já são bem melhores do que 

doa no anterior. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Mas não seria surpresa se em abril os 

números não tiverem sido adaptados ou preenchidos, que haja uma intervenção 

administrativa na AS Eletropaulo. Não seria surpresa alguma. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Não seria surpresa, as distribuidoras sabem desse 

processo, desse mecanismo. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Uma pergunta, os números indicadores de 

interrupção que vocês têm, você que monitoram ou a Arsesp que repassa para vocês?  

 

O SR. HUGO LAMIN - A agência ela recebe mensalmente, a gente faz um 

acompanhamento, faz uma publicação. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Recebe de quem? Da Arsesp? 

 

O SR. HUGO LAMIN - Da distribuidora. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Da distribuidora. 
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O SR. HUGO LAMIN - E depois tem aqueles mecanismos de fiscalização que o 

doutor Moisés mencionou, tanto da própria Arsesp quanto da Aneel de periodicamente 

ir em campo para verificar se essa apuração, se essa contabilização está correta.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Há um caso citado, que essa multa de 45 

milhões e 25 foi feito uma citação que a própria Aneel está fiscalizando esse caso por 

uma, eu fiz uma anotação aqui, por um erro identificado. Perfeito? Eu pergunto, quem 

identificou esse erro? Foi em função dessas multas e dessas denúncias que houve a 

identificação do erro? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Quando a Arsesp pediu os dados de 2014 

para fiscalizar, por situação de emergência, tem uma parte técnica aqui, deputado, vou 

tentar não explicar muito, mas eu solicitei que a Arsesp fizesse uma fiscalização que 

nem estava no planejamento, como eu disse, às vezes a gente pede uma coisa que não 

está no planejamento, fiscalizar ou expor situação de emergência que pareceu elevado 

da Eletropaulo em 2014. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Só lhe cortando, pareceu elevado para os 

senhores 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Sim. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - E a Arsesp não detectou nada. Quer dizer, 

vocês chamaram a atenção da Arsesp. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Não, porque não estava no planejamento. 

A Arsesp também pode nos alertar, mas a definição de uma nova fiscalização a gente 

precisa colocar dentro do contrato. Então logo no final do ano de 2014 a gente viu os 

expurgos da Eletropaulo saltarem muito, o segundo semestre de 2014. E eu pedi para 

eles fazerem o expurgo em situação de emergência. Quando eles pediram os dados, 

todos os dados da Eletropaulo para fazer expurgo em situação de emergência, a própria 

Eletropaulo ao tratar os dados, percebeu que tinha falhas em outro item que é o dia 

crítico, que tem lá um critério, que o Hugo pode explicar, que para ele considerar um 
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dia crítico um número de movimentações de atendimento a situação a própria 

Eletropaulo identificou e avisou a gente. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Fez uma autodenúncia.  

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Fez uma autodenúncia dizendo: “olha, eu 

tenho problemas e eu estou levantando os dados”. Então ela recebeu a multa da Arsesp 

por várias falhas identificadas, mas a principal é expurgo e situação de emergência. E 

ela se auto denunciou em relação a falhas no levantamento do dia do expurgo por 

situação de dia crítico. Desculpa, eu sei que é um pouco difícil diferenciar situação de 

emergência de dia crítico, mas eu precisava explicar isso para dizer... 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - ...não tem problema. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Então nós estamos fazendo. E essa falha 

se prolongou nos primeiros meses de 2015. Então eu estou fazendo uma fiscalização e 

essa eu estou fazendo com a minha própria equipe desse problema nessa apuração do 

dia crítico para o ano de 2014 e toda a apuração de indicadores de 2015, essa eu estou 

fazendo para a gente como a diretoria me determinou que fizesse essa apuração dessa 

falha que a própria Eletropaulo identificou, a gente resolveu fazer então ela completa ao 

invés de fazer metade aqui, na Arsesp, metade na Aneel, nós estamos fazendo 

inteiramente na Aneel o ano de 2015. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você me daria um aparte, deputado 

Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Claro. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - No ano de 2015 quanto em valor se 

efetivou das multas aplicada pela Aneel no Brasil tudo? Quanto efetivou no ano de 

2015? Quanto foi recolhido aos cofres da União? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Eu informo esse valor para o senhor 

depois, eu não tenho quanto foi recolhido, quanto foi pago. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR -Você tem uma estimativa? 

 

O SR. HUGO LAMIN - Só destacar um ponto aqui, esses 116 milhões que a 

todo momento eu cito, que são os valores de compensações, esses valores são creditados 

na fatura do consumidor direto. Então nesse aspecto da compensação a distribuidora não 

entra com recurso, não tem esse protelamento, não cabe mais a decisão judicial. Então 

acaba que a compensação é muito mais rápida e automática. E esse outro processo de 

prolongar ele não existe para compensação para esses 116 milhões que eu comentei. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - No ano de 2015 foi recolhido 116 

milhões. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - De compensação. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Foram pagos aos consumidores 116 

milhões. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Retornou das multas. 

 

O SR. - Não, não é multa, deputado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Em bônus para o consumidor. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Assim, tem um primeiro grupo de penalidades que eu 

vou chamar aqui que são as multas, o processo de fiscalização quando tem o 

descumprimento de algum item e aí segue aquele roteiro que o doutor Moisés 

mencionou, a distribuidora recebe um termo, depois ela recebe um auto de infração para 

depois ter o valor da multa, isso é a multa, primeiro mecanismo que eu estou chamando 

de incentivo e penalidade da Aneel. O segundo mecanismo é a compensação que é essa 

que é paga diretamente na fatura dos consumidores, é creditado, é um valor que retorna 

para o consumidor já em um mês subsequente ao que teve a violação de um índice de 

qualidade. E daí esses 116 milhões que eu mencionei várias vezes aqui são 
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compensações, vão direto para a conta do consumidor. Então não cabe recurso, não cabe 

entrar judicialmente para não pagar esse valor, esse valor já foi pago. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, deputado Caruso, estou 

chegando a uma conclusão que tem que ter uma reestruturação da Aneel. Ela custa, para 

o consumidor quase 500 milhões por ano e a função dela de estar fiscalizando, 

apurando, haja visto que são 16 fiscais, retornou ao consumidor 116 milhões. Estou 

fazendo uma comparação muito rápida aqui. Eu acho que nós temos que pensar em 

reestruturação da Aneel e as agências do Estado. Esse é um parecer que eu gostaria que 

o relator levasse em consideração. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu acho que não 

ficou claro, o que eu entendi é o seguinte, quando há antes de fazer a penalização 

financeira na empresa, a empresa já é obrigada a devolver o que ficar fora das normas 

técnicas, independente se vai haver multa ou não. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Isso. Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Isso aí eu pelo 

menos já recebi em uma conta aqui em São Paulo três reais e pouco de crédito por 

interrupção de energia em um período anterior a 90 dias, 60, não me lembro. Mas o que 

parece é isso, é isso? Pelo que eu entendi é isso. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Sim. É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Não tem nada a ver. 

Independente se vocês, mesmo ele devolvendo o dinheiro para o consumidor vai autuar 

ou não a empresa. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Exatamente isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Ou ele devolvendo 

ele acabou a penalização dele? 
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O SR. HUGO LAMIN - São mecanismos simultâneos, ele tem que pagar a 

compensação. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Entendeu, deputado 

Ricardo? Então quer dizer que pode, mesmo ele tendo restituído, ele pode ser 

penalizado financeiramente... 

 

O SR. - ...por má prestação de serviços. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela má prestação de 

serviço. É isso? 

 

O SR. HUGO LAMIN - São mecanismos simultâneos, a multa a compensação e 

aquele outro fator X que eu falei. Então anualmente quando ela passa lá pela revisão, a 

agência vai avaliar esses indicadores e ver se ela vai ser bonificada ou penalizada até o 

ano passado até mais ou menos 1% e esse valor vai se aumentando até chegar a mais ou 

menos 2%. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Desculpa, deputado 

Jorge Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Eu queria só voltar em um ponto aqui, 

naquela autodenúncia que houve. O que me causa estranheza é o seguinte, vocês 

constataram alguma alteração que a Arsesp não viu, aí vocês pediram uma checagem, aí 

a AS Eletropaulo começou a fazer e percebeu que tinha errado. Aí ela fez uma 

autodenúncia, foi mais ou menos isso que eu entendi, perfeito?  

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Eu só tiraria, deputado, se me permite, o 

Arsesp não viu. Porque na verdade a gente planeja, quando penejemos a fiscalização 

2015 não tinha encerrado 2014 ainda, a gente planejou muito antes. Então no início de 

2015 nós, olhando os resultados do final de 2014, né... 
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - ...boa resposta essa. Então a Arsesp poderia 

talvez enxergar isso. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Poderia. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Então, hipoteticamente... 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - ...defendendo a Arsesp de novo, deputado. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Defendendo a Arsesp. Aí eu pergunto o 

seguinte, vocês avocaram e estão vocês mesmo fazendo essa fiscalização e 

curiosamente não a Arsesp, por quê? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Na verdade, a diretoria da Aneel definiu, 

dado os termos da autodenúncia que tem itens sigilosos dentro que a própria equipe 

minha fizesse uma fiscalização daquela autodenúncia, porque a autodenúncia... 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - ...esses termos sigilosos a Arsesp não tem 

acesso? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Ninguém tem acesso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Então como é que uma empresa pode 

fiscalizar isso? Não consigo entender. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - A carta da autodenúncia porque tem 

outras questões envolvidas, inclusive trabalhistas, então eu estou fazendo diretamente 

com a minha equipe essa fiscalização. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Quantas fiscalizações diretas a Aneel faz 

sem que a Arsesp tenha conheci, não conhecimento. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Em São Paulo? 
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - É. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Em São Paulo basicamente quase tudo 

com a Arsesp. Eu faço poucas, faço alguma que é necessária quando já não há mais 

espaço com a equipe. 99% das fiscalizações aqui em São Paulo são feitas pela Arsesp. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Então foi um pedido da diretoria que a 

Arsesp Fic asse fora dessa. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Não, que eu fizesse diretamente. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Que o senhor fizesse diretamente. O único 

pedido da diretoria, de exclusão da Arsesp. Dá na mesma. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Deputado, é importante colocar que a 

Eletropaulo fez uma autodenúncia que tem questões inseridas problemáticas e nós 

decidimos fazer uma apuração direta. Poderia passar para a Arsesp com algum critério 

de sigilo? Podia. Mas nós decidimos fazer diretamente já que a prerrogativa de 

fiscalização é da Aneel. 

 

O SR. - Vocês não confiam na Arsesp para fazer esse tipo de fiscalização? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Tanto confiamos que descentralizamos. 

Mas porque que não posso fazer diretamente? 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - A autodenúncia, essa Eletropaulo ela 

eventualmente invoca responsabilidade de alguém da Arsesp? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Não. Não tem nenhuma relação com a 

atuação da Arsesp esse problema.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Então a autodenúncia também ela pode ser 

de boa-fé ou de má fé. Quando ela viu que o barco foi atingido, ou é melhor a gente 
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fazer, como pode ser de boa-fé. Como o senhor interpretou ou está interpretando isso na 

apuração? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Nós não estamos preocupando em buscar 

se houve um dolo ou não, nós estamos olhando que teve uma falha e vamos apurar o 

resultado da falha e se eles estão corrigindo, não só a eventual punição por ter cometido 

a falha, mas se estão fazendo a devolução correta ao consumidor que não foi feita em 

tempo. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Pela sua experiência, o que o senhor acha? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Sobre, deputado? 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Sobre o mérito da autodenúncia. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Eu acho que houve uma falha, não sei se 

essa falha foi uma falha da empresa, se foi individual, só com a apuração eu vou fazer. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Essa falha prejudicou os consumidores? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Prejudicou. E a devolução dos 

consumidores já está começando, já foi tudo recalculado pela própria Eletropaulo e já 

começou a fazer as devoluções relativas a 2014 e 2015. Só que eu vou fazer a 

fiscalização para ver se essa apuração e a devolução está correta. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - E após esse fato será lavrado uma multa 

também em função disso tudo. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Faz parte do processo a identificação da 

falha e a eventual multa. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Só uma pergunta muito simples, com todo o 

respeito. Se a Aneel arrecada 100 milhões e devolve seis para São Paulo, o senhor acha 
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que não é muito injusto isso? Ganha 100, eu não vou fazer muita coisa, eu vou 

subcontratar alguém, para fazer. Em via de regra paga 60%, 50%, mas 6%? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - É que a conta não é assim, deputado. Nós 

temos... 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - ...não, eu fiz a conta ao inverso. Se você 

tem quatro tipos de fiscalização e fiscais, quer dizer, ainda que nós tenhamos mais três 

tipos de fiscalização, pelo número de fiscais que nós temos aqui em São Paulo, que é 

18, 36, 72, quer dizer, no mínimo teria que ter uns, a Aneel teria que investir uns 24, 5 

milhões em São Paulo. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Deputado, poderia não ter nenhum 

convênio aqui e seria zero, não quer dizer que o dinheiro arrecadado da taxa de 

fiscalização para neoprestar serviço não está beneficiando São Paulo e o país inteiro. A 

conta não é feita pela descentralização. Então a Aneel tem uma série de atividades e 

essa taxa de fiscalização é para manter a Aneel como um todo, concessão, 

regulamentação, fiscalização. Então não consigo fazer essa conta de o quanto eu 

contrato a Arsesp, que podia ser zero, Rio de Janeiro é zero, Minas Gerais é zero, não 

tem descentralização. E também eles arrecadam e pagam. Então, sinto muito, mas essa 

conta para nós não funciona. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - A gente é igualista, a gente tem que puxar 

para o Estado. Só um último tema, senhor presidente, de forma muito rápida, a situação 

climática, tem umas alegações aqui, é uma desculpa constante para interrupção de 

fornecimento de energia e ao mesmo tempo, dados que nos trouxeram que país na 

América Central suas situações climáticas são bem piores que as ocorridas em nosso 

país, as interrupções são quase nulas.  

Qualquer vento estaria interrompendo, o problema surgindo daí. Aí algumas 

assertivas que nos foram colocadas e eu queria saber a opinião do senhor. Com essas 

falhas que estão ocorrendo e também considerando o crescimento, quando a Eletropaulo 

metropolitana foi privatizada, que foi em 99, a população da cidade de São Paulo era de 

dez milhões, hoje nós somos 12 milhões. Mas havia, claro, um crescimento vegetativo 

da população esperado. As perguntas são, nós poderíamos concluir que durante esse 
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período não houve investimento nas subestações condizente com o crescimento 

demográfico? Queria sua opinião sobre isso.  

Houve melhora nas dependências internas das cidades? Quer seja no cabeamento 

aparente ou não durante esse período? Algumas pessoas dizem o seguinte, que o 

crescimento das cidades hoje se dá por conta de orientação das distribuidoras de energia 

elétrica. O que o senhor falaria a respeito dessas três assertivas? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Primeiro, deputado, a questão da 

incidência de condições atmosféricas no desligamento é um fato que se convive no setor 

elétrico, seja no seguimento de transmissão ou no de distribuição. As medidas, e 

focando no seguimento de transmissão é mais difícil resolver isso, porque você está em 

campos abertos, a descarga atmosférica queima, essas coisas, são muito difícil de evitar. 

No seguimento de distribuição nós temos aí algumas ações que têm que serem feitas, a 

poda de árvores frequente, porque qualquer vento que... Então essa poda de árvores é 

frequente, não é feita coma frequência adequada, você tem desligamentos por vento que 

não precisava ter ocorrido.  

Então existem várias coisas em rede AS pode ser feita para minimizar o problema, 

não elimina totalmente. E o que nós fazemos é fiscalizar se isso está sendo feito 

adequadamente. Por isso tem sido aplicado várias multas na Eletropaulo e em outras.  

A solução final dentro de uma cidade, a final não, mas para minimizar bastante, ao 

máximo, seria redes subterrâneas, mas isso tem um impacto tarifário. Então uma 

questão que se discute, cidades como São Paulo, até que ponto uma rede subterrânea, a 

expansão de uma rede subterrânea pode ou não ser uma solução. Isso é uma questão que 

pode ser debatida e até buscada pela própria distribuidora para melhorar a qualidade de 

serviço. A última pergunta eu perdi, é sobre a evolução de uma cidade... 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - ...a cidade cresce... 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - ...que tende... sim... 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - ...em função da orientação da distribuidora 

de energia... 
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O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - ...eu acho que quando você tem 

capacidade de atendimento e fornecimento de condições de atendimento, seja em 

qualquer segmento de transmissão, geração, distribuição, você favorece o 

desenvolvimento de uma cidade, sem dúvida nenhuma. Acho que é esse o contexto que 

o senhor está dizendo. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Hoje os principais problemas da região 

metropolitana são de manutenção, rapidez, agilização de serviços. As maiores multas 

hoje incidem sobre isso? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Na verdade, as maiores multas aqui em 

São Paulo foram por apuração indevida. Mas eu acho que os problemas que têm que ser 

atacados com urgência pela Eletropaulo que está no plano de resultado e outras é a 

questão de modernização de rede, de melhoria de manutenção, alocação de mais equipe 

e atendimento em situação de emergência. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Por hora é só, Sr. Presidente. Muito 

obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Obrigado, deputado 

Jorge Caruso. Eu gostaria de fazer, eu não sei se para você ou para você, existe 

parâmetros de, quando você faz uma rede, como chama? Uma alimentadora, de 

quantidade de ocupação, se você faz ela lá de dez KBA não sei como é a medição, mas 

percentual de ocupação dessa rede ou ela pode Fic ar, não sei... 

 

O SR. HUGO LAMIN - Fazer um comentário, você me completa, Moisés. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Você entendeu o que 

eu perguntei... 

 

O SR. HUGO LAMIN - ...o carregamento dessa rede? 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - É, porque deixa eu te 

falar uma coisa, eu trabalhei, vou dizer o seguinte, eu tinha um amigo que trabalhava na 
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Telesp, antes da privatização, a Telesp tinha lá uma extensão de rede, tinha 70% da 

rede, quando chegava a 70% eles faziam um novo investimento para que nunca passasse 

disso, para ter uma tranquilidade de não faltar ponto naquela época, de telefonia. A 

energia também é assim? 

 

O SR. HUGO LAMIN - Sim, a distribuidora tem que fazer esse planejamento. O 

que ela tem de atendimento hoje, quais são os consumidores, o mercado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - É que eu quero fazer 

uma pergunta, por isso eu queria... 

 

O SR. HUGO LAMIN - Qual o carregamento daquela rede, o que tem de 

previsão de crescimento, então tudo isso tem que entrar no planejamento dela. Uma 

subestação, por exemplo, quando é adicionado uma nova subestação na rede tem, vou 

chamar de um aumento muito grande de infraestrutura. Então são aumentos em degrau. 

Acaba que não é um aumento contínuo. Colocou uma nova subestação, é possível 

aumentar esse atendimento.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Qual a 

disponibilidade de potência de energia disponível para novos empreendimentos, nas 

regiões antigas, por exemplo, centro da cidade de São Paulo, há energia disponível para 

que se faça investimento nessas áreas?  

 

O SR. HUGO LAMIN - Assim, a gente não tem esses números e objetivos dessa 

forma na agência, na Aneel, a distribuidora tem que ter, tem que fazer esse 

acompanhamento e é obrigação dela, é um dever atender o mercado dela. Então se ela 

tiver que fazer alguma obra, se ela tiver que fazer alguma ação ela tem que fazer para 

atender, ela não pode ser uma barreira para o crescimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Mas hoje é. 

 

O SR. HUGO LAMIN - A intenção da agência é que não seja. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - As companhias hoje 

são. Eu meio que vejo que as companhias de energia hoje quase que determinam para 

onde você pode crescer com investimento de consumo de energia, na BI, por exemplo, 

tem uma dificuldade enorme de você ligar mais alguma carga de energia em São Paulo, 

por falta de energia. Como é que a agência vê isso? Porque veja, para você, todo o tipo 

de novo investimento de carga que você tem que fazer, você tem que mandar o projeto 

primeiro para a agência de energia, ela tem que aprovar se você pode ou não. Se ela tem 

energia disponível de distribuição naquele local ou não. Existe isso hoje? 

 

O SR. HUGO LAMIN - Como eu disse, as distribuidoras são obrigadas a atender 

novos pedidos, existem também prazos regulados para isso. Eu não mencionei aqui, mas 

o doutor Moisés em determinado momento ele citou alguns serviços comerciais ali. 

Então existe a regulamentação para este prazo e também se ela descumpre esses prazos, 

há uma compensação relacionada. E novamente depois tem, eventualmente, um trabalho 

de fiscalização para monitorar se isso tem acontecido de forma recorrente, se tem sido 

uma barreira. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Deputado, eu só queria acrescentar que 

nós na agência, primeiro é o que o Hugo falou, a distribuidora é obrigada a atender seu 

mercado, o que ela tem são prazos, quando precisa fazer obra tem um prazo diferente de 

quando não tem obra, mas atender novas ligações é uma obrigação. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Qual o prazo 

máximo? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Qual o, e quando tem obra? 

 

O SR. HUGO LAMIN - Não me lembro de cabeça esse prazo máximo. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Mas tem um tempo para obra, está na 

resolução, se quiser a gente já olha em off a resolução. Mas tem prazo quando tem 

obras, que tipo de obra. Então ela é obrigada a tender, ela não pode dizer que não pode 

atender, ela só tem que dizer: “eu tenho que fazer obra e, portanto, o meu prazo é tanto. 

E esse prazo é regulado, não pode passar daquele limite. E é gravíssimo para nós o não 
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atendimento a novos pedidos de ligações, porque isso só tem razão e se inibe um 

crescimento de mercado, um crescimento da cidade. Então casos como o senhor está 

dizendo (ininteligível) não se pode mais crescer, isso pode me mandar que eu cobro 

diretamente da distribuidora, eu peço até que me colaborem com esse tipo de denúncia 

porque isso faz parte do meu trabalho cobrar ação da distribuidora.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vocês têm 

informação da disponibilidade de potência de energia hoje na região metropolitana de 

São Paulo? 

 

O SR. HUGO LAMIN - Não.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Isso não existe 

nenhum tipo de parâmetro e nem de se há ou se não há, não tem isso. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - A gente não tem esses dados na Aneel, 

não é necessário ter, deputado. Quando fazemos a fiscalização técnica nós verificamos 

se as capacidades de atendimento das distribuidoras estão adequadas com o seu 

mercado. Se tiver alguma sobrecarga aí tomamos ações. Mas a Aneel não mantém o 

registro de capacidade de cargas de nenhuma distribuidora. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Mas como o doutor Moisés comentou, se esse problema 

é apresentado pela agência a gente tem uma atuação para resolver, então seja no sentido 

de uma reclamação diretamente para a distribuidora... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - ...se tiver uma 

reclamação dessas eu faço na companhia e não resolveu, eu faço para a agência ou faço 

para a Arsesp, para agência.  

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Um consumidor, ouvidoria da Arsesp. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Da Arsesp.  

 



54 
 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Da Arsesp, é o primeiro nível, o segundo 

nível é da Aneel. Mas se fizer diretamente da Aneel eles repassam também para Arsesp, 

as ouvidorias trabalham em conjunto.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Existe, como é que a 

gente define. Porque hoje quando você vê as interrupções de energia, na Zona Sul ficou 

quatro, cinco dias lá com problema de energia nessas tempestades de janeiro e a 

companhia vai lá e fala assim: “não, foi um intemperes, foi um vento”. Existe um vento 

mínimo, um vento máximo, alguma coisa nesse sentido para que a gente possa cobrar 

da companhia esse tipo de... Porque há 30, 40, 50 anos nós ouvimos uma coisa, só falta 

energia porque caiu uma árvore me cima da rede, porque deu um raio em cima de não 

sei o quê. Existe um mínimo, ou máximo disso ou nós vamos Ficar ouvindo isso até 

sempre. Porque você mesmo, alguém aqui disse, acho que foi o próprio deputado 

Caruso, você vai na Flórida nós temos furacão, você tem isso e não é por isso que falta 

energia, às vezes eles até desligam para que não aconteça uma coisa pior. Como é que 

tem isso, existe isso? Falar, um vento de 25 quilômetros não é para ter interrupção na 

energia, ou alguma coisa nesse sentido ou não? Ou 25 ou 30 ou 15, dez, enfim, um 

número. 50, 80. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Existem condições de projetos, mas eu acho que essas 

interrupções o que tem causado continua sendo queda de árvore, raio. O vento em si, 

Moisés pode me ajudar aqui, mas até onde eu sei não... 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Desligamentos rápidos acontecem quando 

não há uma poda adequada, o vento leva um galho... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - ...quem tem que 

fazer a poda? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - A companhia. É obrigatório. Então essa é 

falha que se identificamos é punitiva. E já identificamos, quando a gente vai fazer 

fiscalização técnica. Agora, o que tem acontecido atualmente em vários locais são 

árvores sendo arrancadas e derrubando redes.  
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No Sul nós tivemos fenômenos de arrancar inúmeras torres porque ventos mais 

fortes do que os usuais e alguns acima de construção de projeto. Tivemos vento no Rio 

Grande do Sul de 130 quilômetros por hora. Aí excede as condições de projeto aí a 

gente entende, mas quando não excede essas condições de projeto que não tenho o 

número aqui, mas é alguma coisa em torno de 50 quilômetros por hora.  

Quando não excede a construção de projeto não pode ter arrancamento de torre, 

não pode ter, então. Agora, arrancamento de árvores em temporal e árvores que voarem 

para cima da rede aí é um evento difícil de controlar e a empresa tem que estar com 

equipes adequadas, localizadas para atender rápido e não deixar quatro dias. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB -  Posso uma última pergunta, presidente? É 

mais para eu aprender. Tem uma subestação, aí vai levando a energia por toda uma 

região e vai terminar em algum lugar, aqui embaixo. Chegou até aqui. Tem um 

problema nesse curso, nessa régua de percurso, começamos a percorrer, quando deu 

20% de percurso, tal, caiu um raio, arrebentou tudo ali.  

Hipoteticamente eu presumo que aqueles 80% estarão comprometidos até o 

reparo, em uma lógica simplista assim. A questão é, há críticas na região metropolitana 

de que os grandes problemas de interrupção se dão justamente nas pontas e há uma 

demora muito grande de reposição nisso, então nós temos aí problemas de locomoção, 

manutenção, etc. Seria conveniente falar também que, em havendo mais subestações ou 

uma distribuição melhor em um entorno, nós teríamos possivelmente menos problemas 

e no caso de interrupções, menos bairros afetados com isso? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Deputado, quanto mais malhada a rede, 

não só exatamente subestações, mas você ter mais de um alimentador atendendo mais 

de um local... 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Tem as chaves seccionadoras, não? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - É, aí você pode manter o atendimento com 

uso dos irrigadores, dos ligamentos localizados e minimizar o problema. Então claro, 

quanto mais malhada a rede, melhor é o atendimento e minimiza o tempo de 

interrupção, que pode até ser eliminado. Acho que é essa a questão que o senhor coloca. 

Quando você tem uma rede que é para atender uma região mais afastada que é radial, 
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que não é malhado, aí o defeito que é no final de alimentador, se a empresa estiver com 

sistema de proteção que desligue só aquele final do alimentador, isso é possível também 

você isolar o problema e não desligar todo o encaminhamento. Tudo isso é o que a 

gente fala de necessidade de modernização da rede com equipamentos de proteção amis 

seletivos, então isso é possível melhorar sim. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Então só para concluir, hoje, na sua opinião 

como conhecedor, a rede da região metropolitana está ultrapassada? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Eu não sei se ela está ultrapassada eu acho 

que ela está precisando de avanços na questão de aspectos de manutenção e de alguma 

modernização no sistema de proteção.  

 

 O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Gostaria apenas de 

agradecer e fazer uma última pergunta, mais para informação. O Dec e o Fec dispararam 

nos últimos anos e a gente percebe no balanço das companhias que os investimentos 

despencaram, diminuíram. Será que a multa não está sendo vantajosa para as 

companhias? Por não pagar, por discutir dez, 15 anos? 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Eu respondo um pouco, se quiser 

complementa, o deputado Caruso me perguntou isso vindo para cá. Foi a mesma 

pergunta, será que eles não fazem uma conta, não só para multa, pra compensação 

financeira também. Então falar das duas coisas, a compensação financeira ajustada na 

nossa área de regulação para que ela seja incentivo suficiente para que você faça os 

investimentos, faça manutenção, faça modernização, ela não é pequena, tanto que ela é 

um montante muito maior que multa. Até quando o deputado Madalena falou que são 

116 milhões no ano, não foi não, são 600 milhões, 116 foi só a Eletropaulo, no Brasil 

foi 600 milhões. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Só para você já falar 

junto, porque o que a gente percebe é o seguinte, eles não pagam as multas nunca, 

porque judicializam a maioria. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Pois é, isso que eu ia colocar. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Então não convém 

ele fazer um investimento se ele não via pagar a multa.  

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Por isso, deputado, que acreditamos mais 

no incentivo econômico financeiro do que exatamente ficar só dependendo de multa. E 

essa é uma tendência que a Aneel segue. No seguimento de transmissão fizemos isso lá 

também e deu muitos bons resultados, melhorou muito as condições de manutenção da 

transmissão.  

Na distribuição esse regulamento também tem esse objetivo de não ficar só 

dependendo de multa. Multa talvez não seja só conta do número, eu vou pagar, eu entro 

na justiça quanto tempo eu levo para pagar. E esse é um dos elementos, associado ao 

problema da falta de equipe que nós estamos mudando a forma de trabalhar, fazendo 

uma ação de monitoramento e de análise para ter resultados anteriores a multa. Mas essa 

conta de multa, pagar ou não pagar versus prestação de serviço é uma conta que 

infelizmente pode ser feita. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Essa é uma pergunta que a agência também de faz e tem 

que continuar fazendo e tem que monitorar. É o que falei, existem alguns mecanismos 

de penalidade e incentivo. Antes de 2010 eram só as multas, daí a partir de 2010 

entraram as compensações. A partir de 2011 entrou aquele fator X Q que eu mencionei.  

Esse fator X Q agora foi calibrado novamente no final do ano passado, então ele 

aumentou um pouco o incentivo de penalidade pela distribuidora. Então esse é o 

trabalho que a agência tem que fazer, tem que continuar acompanhando.  

O objetivo final é sempre ter uma qualidade satisfatória, uma qualidade boa para o 

consumidor que é o que ele merece, a intenção da agência não é multar, não é penalizar, 

como eu disse, são instrumentos de incentivos, de penalidade, para que a qualidade seja 

boa. Mas é um ponto que a Aneel não pode se descuidar e tem que monitorar sempre 

para responder essa pergunta todo o dia. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu acho que no fim 

você acaba concordando comigo que é muito parâmetros e regras e controles que, 

enfim, com certeza aqui em São Paulo, na grande São Paulo não estão funcionando esse 

tipo de procedimentos. Não estou funcionado. 
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O SR. HUGO LAMIN - Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - As companhias 

estão, não sei se por bel prazer ou não, mas não estão fazendo cumprir o alto preço de 

energia elétrica que nós estamos pagando. Todos nós consumidores. Todos nós estamos 

pagando um preço absurdamente excessivo em todas as contas. Eu tenho algumas 

perguntas a fazer, eu vou enviar a vocês por e-mail, eu não sei se eu envio para a 

assessoria parlamentar ou não para que a gente possa... 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Depois eu vou por escrito também fazer 

uma solicitação a respeito de algumas coisas que foram discutidas aqui para que 

tenhamos uma amostragem, cópias de alguns detalhes, a gente encaminha para 

(ininteligível). 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O que nós, eu 

imagino que é o papel da gente, nós temos que tentar primeiro dirimir dúvidas. O 

consumidor está perdido, a resposta em si é automática a resposta de que não vai ser 

indenizado por isso. Ele não quer ser indenizado, ele não quer que tenha isso na casa 

dele mais, a verdade é essa, o residencial.  

O industrial com uma dificuldade enorme, às vezes, de se montar uma nova linha. 

Eu vou até trazer e eu quero enviar para a Aneel isso, eu acho que pediram 180 dias 

para poder fazer a expansão de rede necessária que pudesse ser... Quer dizer, eu não sei, 

mas eu acho que eu tenho isso. É uma coisa absurda, o cara está construindo uma 

indústria, uma fábrica, o cara pede 180, 210 dias para fazer extensão de rede para ter um 

atendimento. Isso é uma coisa foram de propósito em uma economia e em um mundo 

moderno como é o nosso hoje. Isso é falta, claramente de vontade de fazer investimento. 

Porque você fazer construir uma rede, não demora isso de maneira alguma, é falta, 

realmente, disso. Então eu acho que a gente tem que fazer. 

E segundo, nós temos que começar uma discussão, principalmente, na capital, na 

grande São Paulo, no enterramento das redes para diminuir o custo, o prejuízo dos 

consumidores de árvores, disso. Nós não podemos arrancar as árvores da cidade, nós 

não podemos ter pássaro que cai na chave seccionadora e desliga a rede. Nós não 

podemos mais ter isso, nós estamos no século XXI, isso o mundo mudou, isso é na 
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época de... Se bem que não posso nem falar que é de 1920, 30, porque naquela época 

era enterrada a grande maioria dos fios e foi uma opção que o governo brasileiro fez, 

desde aquela época de fazer a universalização de energia, você diminui o valor de 

investimento para que você fizesse como são feitos em outros países hoje.  

Então eu acho que nós temos alguns questionamentos para fazer. E nós 

precisamos da ajuda da Aneel, que é a agência reguladora. Eu acho que é a agência que 

pode nos dar um auxílio, o que é que nós podemos cobrar, não é isso, deputado Caruso, 

das companhias de energia ou não. Essa a grande... 

 

O SR. HUGO LAMIN - Estamos à disposição para quaisquer informações e 

sugestões, receber sugestões, é só enviar para o nosso parlamentar que ele repassa para 

as áreas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Faço nesse, 

parlamentar@nel.gov.br, isso com a doutora Rita de Cássia Ravália Vieira. Era isso? 

Bom, quero agradecer a vinda de vocês e que vocês levem aí o nosso apreço ao diretor 

executivo que pediu que vocês viessem, ou vocês. E dizer, Caruso, eu ia consultar, mas 

que a semana que vem eu não poderei fazer na quarta-feira que a gente deixe para daqui 

a 15 dias a próxima reunião da comissão. Até logo, muito obrigado. Uma boa tarde a 

todos. 

 

O SR. HUGO LAMIN - Boa tarde, obrigado. 

 

O SR. JOSÉ MOISÉS MACHADO - Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Nada mais havendo 

a tratar, está encerrada a presente sessão. 

 

* * * 

 


