
VOTO 
 
PROCESSOS: 48500.000164/2013-55. 
 
INTERESSADO: Seabra Energética S.A., Novo Horizonte Energética S.A. e Macaúbas 
Energética S.A. 
 
RELATOR: Diretor Edvaldo Alves de Santana 
 
RESPONSÁVEL: Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão – SRT. 
 
ASSUNTO: Solicitação de postergação da data de início de vigência dos Contratos de Uso do 
Sistema de Transmissão – CUST nos 019/2011, 020/2011 e 021/2011 referentes às Usinas 
Eólicas Seabra, Novo Horizonte e Macaúbas, respectivamente. 
 
I – RELATÓRIO 
 

As Portarias MME nos 580, 671 e 673, todas de 2010, autorizaram a Macaúbas 
Energética S.A., Seabra Energética S.A. e Novo Horizonte Energética S.A., respectivamente, 
a se estabelecerem como Produtores Independentes, mediante a implantação e exploração 
das Centrais Geradoras Eólicas denominadas EOL Macaúbas, EOL Seabra e EOL Novo 
Horizonte, com início da operação comercial para até 1º de julho de 2012. Foram autorizadas, 
também, a implantar as instalações de transmissão de interesse restrito, permitindo a conexão 
das usinas à SE Brotas de Macaúbas em 230 kV, da Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco - CHESF. 

 
2. Em 31 de maio de 2011, foram celebrados os CUST nos 019/2011, 020/2011 e 
021/2011, entre as respectivas eólicas e o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, 
com montantes de uso contratados a partir de 01/07/2011, 01/06/2011 e 01/08/2011, 
respectivamente. 

1. Em 1º de novembro de 2012, por meio da carta1, as usinas eólicas Seabra, 
Novo Horizonte e Macaúbas solicitaram a alteração da data de início de vigência dos CUST 
nos 019/2011, 020/2011 e 021/2011, todos  para 1º de julho de 2012, data constante do ato de 
autorização dos empreendimentos, argumentando que: (i) as datas originalmente informadas 
ao ONS na solicitação de acesso, nada mais eram que uma intenção do empreendedor; (ii) as 
obras que dependeram exclusivamente do empreendedor foram concluídas nos prazos 
propostos ao ONS, mas as obras da SE Brotas de Macaúbas, implantadas sob 
responsabilidade das centrais de geração, e posteriormente transferidas à CHESF, conforme 

                                                      
1
 Carta n. MAC-CE-0035/12 (Protocolo ANEEL 48513.037247/2012-00); 



REN 67/2004, devido a sua complexidade técnica e burocrática, não foram concluídas a 
tempo, para se cumprir os prazos celebrados nos CUST; (iii) não ocorreu qualquer 
investimento na Rede Básica por qualquer outro agente, além daqueles custeados pelos 
acessantes acima mencionados; (iv) as usinas iniciaram a operação comercial na data 
indicada nas Portarias nos 580, 671 e 673, de 2010, quais seja: 1º de julho de 2012; e (v) 
todos os investimentos ocorreram, portanto, por conta dos acessantes. 

3. Em 06 de dezembro de 2012, por meio da carta2, a CHESF informou3 que: (i) as 
obras associadas à SE Brotas de Macaúbas, sob responsabilidade exclusiva do acessante, 
foram concluídas às vésperas da energização em 17/06/2012, após o prazo originalmente 
informado ao ONS; (ii) o processo de negociação do Termo de Doação foi iniciado em 
27/07/2011, com a celebração do Contrato de Conexão às instalações de Transmissão – CCT 
013/2011, no qual a minuta final desse Termo de Doação encontra-se em posse do acessante 
desde 10/05/2012; (iii) o acessante relatava dificuldade na aquisição de peças sobressalentes 
relacionadas na minuta do Termo de Doação e até o momento não havia finalizado a entrega 
de todos os itens como havia sido acordado e tampouco devolvera a referida minuta 
preenchida; e (iv) afirmou que todo o apoio técnico foi prestado pela CHESF em tempo hábil e 
acordado com o acessante. 
 
4. Em 15 de março de 2013, foi realizada reunião entre a SRT/ANEEL e a 
Desenvix (controladora das subsidiárias Macaúbas S.A., N. Horizonte S.A. e Seabra S.A.), 
conforme Registro de Reunião nº 14/2013, em que a SRT solicitou esclarecimentos acerca da 
incoerência das datas de celebração e início dos CUST, diante da data de entrada em 
operação comercial das respectivas usinas. A Desenvix informou que devido a problemas 
associados à empresa contratada para implantar o empreendimento, celebrou os CUST a fim 
de incentivá-la a concluir as obras, e que os EUST referentes aos meses anteriores à entrada 
em operação das usinas não foram cobrados pelo ONS, e tampouco, efetuados os 
pagamentos associados. Questionada sobre a existência de contratos de venda de energia no 
Ambiente de Contratação Livre - ACL ou de garantias físicas para outras usinas durante o 
período anterior a entrada em operação comercial das EOLs Seabra, Novo Horizonte e 
Macaúbas, a Desenvix negou qualquer participação comercial fora do Ambiente de 
Contratação Regulada - ACR. 
 
5. Em 1º de abril de 2013, o ONS informou4, que: (i) a cobrança inicial dos 
encargos de uso das centrais geradoras EOLs Macaúbas, Novo Horizonte e Seabra não foi 
realizada de acordo com a regulamentação vigente, devido a problemas ocorridos no sistema 
computacional que gerencia a contabilização e monitoração dos contratos da transmissão; (ii) 

                                                      
2
 Carta n. CE-SOC-2019/2012; 

3
 Em resposta ao Ofício n. 211/2012-SRT/ANEEL (Fls. 191, 196 e 197); 

4
 Carta n. ONS 379/200/2013, em resposta ao Ofício n. 046/2013-SRT/ANEEL (Fls. 299, 309 e 310); 



iniciou uma revisão das datas de início de todos os CUST de centrais de geração, com o 
objetivo de assegurar que a situação ocorrida não se repetiu outras vezes e que não se 
repetirá; e (iii) não houve investimentos adicionais na Rede Básica, além dos já implantados 
pelas centrais geradoras eólicas para escoamento da potência gerada. 

 
6. Em 12 de abril de 2013, por meio da carta5, a Macaúbas Energética S.A. 
informou6 que: (i) as datas previstas de entrada em operação comercial das EOLs Macaúbas, 
Novo Horizonte e Seabra quando da celebração dos CUST eram 15/08/2011, 15/08/2011 e 
27/06/2011, respectivamente, conforme Relatório de Acompanhamento de Implantação dos 
Empreendimentos enviado a SFG/ANEEL em maio de 2011; (ii) os CUST foram recebidos 
pela Macaúbas em 10/06/2011 já assinados pelo ONS, com as datas de início de operação 
conforme solicitação do Parecer de Acesso feita pelo empreendedor em 2010; (iii) a 
celebração dos CUST era condicionante para a efetivação do CCT com a CHESF; (iv) as 
datas de início dos CUST representavam uma intenção do empreendedor e que na data de 
sua efetiva assinatura já se sabia que incorreria em certo atraso, porém não havia uma 
avaliação de sua real dimensão; e (v) , segundo seu entendimento, os encargos de uso 
deveriam ser cobrados e pagos a partir da entrada em operação comercial das usinas, visto 
que os investimentos associados a conexão foram exclusivamente do agente de geração. 

7. Em 24 de abril de 2013, o ONS encaminhou7 as seguintes considerações 
acerca das informações prestadas pela Macaúbas: (i) as datas constantes dos CUST foram 
informadas pela controladora Desenvix8 quando do pedido de revisão do Parecer de Acesso 
ao ONS; (ii) o art. 4º da REN nº 399/2010 estabelece que “o CUST e CCT serão considerados 
separadamente para todos os efeitos, inclusive para execução de contratos vigentes, não 
estando as obrigações e compromissos disciplinados em um condicionados a vigência do 
outro”;  e (iii) o ONS reconhece que deixou de efetuar a cobrança dos encargos de uso 
devidos desde o início de vigência do CUST, e que o encargos pendentes serão 
contabilizados após estabelecimento das TUST aplicáveis ao período anterior a julho de 2012. 

8. A SRT, por meio da Nota Técnica n. 111/2013-SRT/ANEEL, de 17 de maio de 
2013, fez a análise técnica e opinou pelo indeferimento do pleito, bem como pela cobrança 
dos EUST retroativos. 
 
9. É o relatório. 
 
 
 

                                                      
5
 Carta n. MAC-CE-006/13; 

6
 Em resposta ao Ofício n. 047/2013-SRT/ANEEL; 

7
 Carta n. ONS 0201/200/2013; 

8
 Carta n. DEVIX-CE-0099/11, de 10/03/2011; 



II – FUNDAMENTAÇÃO 
 

10. A solicitação das usinas eólicas Seabra, Novo Horizonte e Macaúbas é matéria 
disciplinada na Resolução Normativa nº 399/2010, de 13 de abril de 2010, em seus arts. 2º e 
11. 

11. Com base na regulamentação, para que uma nova central geradora possa ter a 
data de início do CUST postergada devem ser satisfeitas as seguintes exigências: 

i. as datas para contratação do uso devem observar aquelas estabelecidas na 
outorga do empreendimento de geração; 

ii. não ter havido investimentos na rede associados ao acesso solicitado; 

iii. o pedido de postergação deve ser feito até 31 de março de cada ano e a 
postergação do CUST deve estar compreendida no ciclo tarifário (1º julho a 
30 de junho do ano seguinte) subsequente ao da data do pedido; e 

iv. os pedidos são válidos para contratos com início de vigência em ciclos 
tarifários  posteriores ao da solicitação de postergação. 

12. As Portarias MME nos 580, 671 e 673, de 2010, autorizaram a implantação e 
exploração das centrais geradoras EOL Macaúbas, EOL Seabra e EOL Novo Horizonte, 
respectivamente, com início da operação comercial para até 01/07/2012. Ocorre que, por 
decisão própria do agente, os CUST nos 019/2011, 020/2011 e 021/2011 foram celebrados 
considerando as datas de início de vigência de 01/07/2011, 01/06/2011 e 01/08/2011, 
respectivamente para a EOL  Seabra, a EOL Novo Horizonte e a EOL Macaúbas, 
compreendendo a data estabelecida na outorga.  

13. O acesso à Rede Básica foi contratado para o ponto de conexão da subestação 
Brotas de Macaúbas em 230 kV, oriunda do seccionamento da LT 230 kV Bom Jesus da Lapa 
– Irecê. Os investimentos associados a este acesso são exclusivos do acessante, com 
transferência sem ônus das instalações à CHESF, responsável pela linha de transmissão 
seccionada, conforme REN nº 67/2004. Neste sentido, o ONS informou, por meio da carta 
ONS 379/200/2013, que não houve investimentos adicionais na Rede Básica, além dos já 
implantados pelas centrais geradoras eólicas para escoamento da potência gerada. 

14. O pedido de postergação dos CUST feito pela Macaúbas Energética S.A., por 
meio da carta nº carta MAC-CE-0035/12, de 01/11/2012, protocolada em 07/11/2012,  não é 
tempestivo, visto que: (i) a data protocolar é posterior a data limite de 31/03/2012 disciplinada 
pela REA nº 399/2010; (ii) a data solicitada para postergação do início dos CUST, de 



01/07/2012, está compreendida no ciclo tarifário em curso ao do pedido; e (iii) os CUST nos 
019/2011, 020/2011 e 021/2011 estão vigentes desde 01/06/2011, 01/07/2011 e 01/08/2011, 
respectivamente, sendo portanto, um pedido retroativo. 

15. A REN nº 399/2010 veda as prorrogações solicitadas, uma vez que os 
condicionantes descritos não foram observados plenamente.  

16. Tendo em vista o não pagamento dos EUST desde o início de vigência dos 
CUST nos 019/2011, 020/2011 e 021/2011 e da vedação de postergação dos CUST conforme 
REN nº 399/2010, é necessário calcular os EUST retroativos referentes ao ponto de conexão 
contratado, a fim de regularizar a situação das EOL  Seabra, EOL Novo Horizonte e  EOL 
Macaúbas junto ao sistema de transmissão. 

17. De acordo com os critérios estabelecidos na Nota Técnica n. 111/2013-
SRT/ANEEL, foram calculados os EUST devidos pelas EOL Seabra, EOL Novo Horizonte e 
EOL Macaúbas, reajustados a preços de junho de 2012, perfazendo as quantias de R$ 
1.381.517,50,  R$ 1.486.061,93  e R$ 1.478.375,18,  respectivamente. 

18. Em esclarecimentos acerca da incoerência das datas de celebração e início dos 
CUST, diante da data de entrada em operação comercial das respectivas usinas, o 
empreendedor informou que: 

(i) as datas de início dos CUST representavam uma intenção do 
empreendedor e que na data de sua efetiva assinatura já se sabia que 
incorreria em atraso; 

(ii) os CUST foram recebidos pela Macaúbas em 10/06/2011 já assinados 
pelo ONS, com as datas de início de operação conforme solicitação do 
Parecer de Acesso feita pelo empreendedor em 2010; 

(iii) a celebração dos CUST era condicionante para a efetivação do CCT com 
a CHESF; 

(iv) o CUST representava uma forma de incentivar a empresa contratada a 
concluir a obra;  

(v) não há participação comercial fora do ACR; 

(vi) as  obras da SE Brotas de Macaúbas, da Rede Básica, e o próprio 
processo de doação à CHESF, devido a sua complexidade técnica e 
burocrática, não foram concluídas no prazo contido nos CUST; e 



(vii) os encargos de uso deveriam ser cobrados e pagos a partir da entrada 
em operação comercial das usinas, visto que os investimentos 
associados a conexão foram exclusivamente do agente de geração. 

19. De acordo com o art. 11 da Resolução nº 281/1999, o CUST deve estabelecer 
as condições gerais do serviço a ser prestado, bem como as condições técnicas e comerciais 
a serem observadas. Portanto, a data de início de vigência do CUST deve ser respeitada 
como condição do contrato, e não como uma intenção do contratante.  

20. Os esclarecimentos apresentados confirmam a celebração dos CUST nos 
019/2011, 020/2011 e 021/2011 nas datas requeridas pelos geradores, além de constatar o 
descumprimento das responsabilidades estabelecidas nos referidos contratos. 

 

III – DO DIREITO 
 
21. A presente análise foi realizada com observância da (i) Lei n° 9.074, de 07 de 
julho de 1995; a Resolução ANEEL n° 281, de 1° de outubro de 1999; (ii) da Portaria nº 736, 
de 11 de setembro de 2007; (iii) da Portaria nº 1.376, de 9 de novembro de 2009; (iv) da 
Resolução Normativa nº 67, de 08 de junho de 2004; e (v) da Resolução Normativa nº 399, de 
13 de abril de 2010. 

IV – DISPOSITIVO 
 
22. Diante do exposto e do que consta do Processo 48500.000164/2013-55, voto 
por determinar:  

(i) O indeferimento da solicitação de postergação das datas de início de 
vigência dos CUST nos 019/2011, 020/2011 e 021/2011 para 
01/07/2012; e  

(ii) que o ONS efetue as cobranças dos EUST devidos pelas EOLs 
Seabra, Novo Horizonte e Macaúbas nas quantias de R$ 1.381.517,50 
(um milhão, trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e dezessete reais 
e cinquenta centavos), R$ 1.486.061,93 (um milhão, quatrocentos e 
oitenta e seis mil, sessenta e um reais e noventa e três centavos) e R$ 
1.478.375,18 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos 
e setenta e cinco reais e dezoito centavos), respectivamente, a preços 
de junho de 2012.  



23. Adicionalmente, entendo pertinente solicitar à Superintendência de Fiscalização 
dos Serviços de Geração – SFG e à Superintendência de Fiscalização dos Serviços de 
Eletricidade – SFE que instaurem processos para apuração de descumprimento da Resolução 
nº 281/1999, da Resolução Normativa nº 67/2004 e dos CUST nos 019/2011, 020/2011 e 
021/2011, pelo ONS e pelas centrais de geração eólicas Seabra, Novo Horizonte e 
Macaúbas, no que tange a apuração, cobrança e pagamento dos EUST associados, entre os 
períodos de 01/07/2011, 01/06/2011 e 01/08/2011 a 01/07/2012, respectivamente. 

 
Brasília, 18 de junho de 2013. 

 
 
 

EDVALDO ALVES DE SANTANA 
Diretor



 
 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL  
 
   

DESPACHO No                     , DE          DE                               DE 2013 
 
 

O DIRETOR-GERAL DA ANEEL, com base no art. 16, IV, do Regimento Interno da 
ANEEL, tendo em vista o que consta no Processo nº 48500.000164/2013-55, resolve (i) indeferir a 
solicitação de postergação das datas de início de vigência dos Contratos de Uso do Sistema de 
Transmissão - CUST no 019/2011, 020/2011 e 021/2011 para 1º de julho de 2012; e (ii) determinar 
que o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS efetue as cobranças dos Encargos de Uso do 
Sistema de Transmissão - EUST devidos pela centrais geradoras eólicas Seabra, Novo Horizonte e 
Macaúbas nas quantias de R$ 1.381.517,50 (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e 
dezessete reais e cinquenta centavos), R$ 1.486.061,93 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis 
mil, sessenta e um reais e noventa e três centavos) e R$ 1.478.375,18 (um milhão, quatrocentos e 
setenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), respectivamente, a preços 
de junho de 2012. 
 

 
ROMEU DONIZETE RUFINO 



 
 
 

DESPACHO DE      DE                           DE 2013 
 

Nº ___________. Processo nº 48500.000164/2013-55. Interessados: Seabra Energética S.A., 
Novo Horizonte Energética S.A. e Macaúbas Energética S.A. Decisão: (i) indeferir a solicitação de 
postergação das datas de início de vigência dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - 
CUST nº 019/2011, 020/2011 e 021/2011 para 1º de julho de 2012; e (ii) determinar que o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico - ONS efetue as cobranças dos Encargos de Uso do Sistema de 
Transmissão - EUST devidos pela centrais geradoras eólicas Seabra, Novo Horizonte e Macaúbas 
nas quantias de R$ 1.381.517,50 (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e dezessete 
reais e cinquenta centavos), R$ 1.486.061,93 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, 
sessenta e um reais e noventa e três centavos) e R$ 1.478.375,18 (um milhão, quatrocentos e 
setenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), respectivamente, a preços 
de junho de 2012. A íntegra deste Despacho encontra-se juntada aos autos e disponíveis em 
www.aneel.gov.br/biblioteca. 

 
 

ROMEU DONIZETE RUFINO 
Diretor-Geral da ANEEL 


