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CLASSE: 1900 – AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTORAS: PARNAÍBA I GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
UTE PARNAÍBA III GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
PECÉM II GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
RÉ: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIS ELÉTRICA – ANEEL

SENTENÇA
I
Trata-se de ação ordinária em que as empresas autoras pretendem a
declaração da ilegalidade da forma de contabilização da indisponibilidade das usinas
autoras à base horária (ou qualquer outra senão aquela prevista na Resolução nº
169/2005 da Aneel) e o reconhecimento da correção da apuração levando-se em conta a
média dos últimos sessenta meses. Requereu, ainda, que a ré fosse condenada a
determinar à CCEE a promoção dos cálculos das indisponibilidades com base na média
dos últimos sessenta meses, inclusive de forma retroativa.
Afirmam ser usinas geradora de energia autorizadas pelo Ministério das
Minas e Energia, controladas pela Aneel. A produção de energia em valores menores do
que o ajustado contratualmente resulta em penalidade aplicada pela CCEE – Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica, que contabiliza as operações de compra e venda de
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energia elétrica por delegação da Aneel. A disponibilidade de energia e a quantidade
injetada no sistema estão relacionadas às situações de indisponibilidade programada das
usinas (manutenção programada e indisponibilidade forçada), situação que encontra
previsibilidade na Resolução Aneel nº 169/2005, art. 5º, parágrafo único, III, cujo
cálculo de taxas de indisponibilidade considera a média dos valores mensais apurados,
relativos aos sessenta meses imediatamente anteriores.
As autoras se insurgem contra a mudança de critérios por parte da ré,
que passou a calcular a taxa de indisponibilidade permitida a cada hora e não mais de
acordo com a média dos últimos sessenta meses, fato que gera distorção no equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos celebrados.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi postergado para depois
da formação do contraditório (fl. 410).
As autoras pediram reconsideração e interpuseram recurso de agravo de
instrumento (fls. 416/34).
É o relatório. Decido.

II
Tratando-se de questão unicamente de direito, passo ao julgamento
antecipado da lide (CPC, art. 330, I), razão pela qual fica prejudicado o pedido de
reconsideração de fls. 416/8.
A questão em debate limita-se à legalidade da alteração de interpretação
da forma de cálculo da taxa de indisponibilidade das usinas fornecedoras de energia
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elétrica, deflagrada pelo Ofício nº 46/2008, fixando-se a base horária ao invés da média
dos últimos sessenta meses, tal como disciplinado na Resolução Aneel nº 169/2005.
Esta resolução, em seu art. 5º, parágrafo único, III, estabelece:
Art. 5º O empreendimento de geração termelétrica ou de importação de energia,
despachado centralizadamente e não participante do MRE, exceto se usina
termelétrica inflexível com Custo Variável Unitário − CVU nulo, deverá ter a
respectiva indisponibilidade apurada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico
− ONS e disponibilizada, até 31 de agosto de cada ano, à ANEEL, ao respectivo
agente de geração e à CCEE, a qual deverá ser considerada para fins de
verificação do lastro dos respectivos contratos de venda de energia, no período de
1º de janeiro a 31 de dezembro do ano subsequente. (Redação dada pela REN
ANEEL 566, de 16.07.2013.)
Parágrafo único. A indisponibilidade será apurada pelo cálculo da Taxa
Equivalente de Indisponibilidade Forçada Apurada - TEIFa e da Taxa Equivalente
de Indisponibilidade Programada - TEIP do empreendimento, conforme
procedimentos a seguir:
(...)
III - a TEIFa e a TEIP do empreendimento, a serem disponibilizadas conforme o
caput deste artigo, deverão ser calculadas considerando a média dos valores
mensais apurados, relativos aos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores;
(...)

A norma continua vigente, e sua aplicação prevista nos contratos que
disciplinam os leilões de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de
geração, como os das autoras (veja-se a cláusula 5.11.[ii] – fl. 163).
Assim, no que se refere às taxas de indisponibilidade, o que prevalece é a
referida resolução. Com o advento do Ofício nº 46/2008, mudou-se o critério e passouse a utilizar a base horária e não mais os últimos sessenta meses (fl. 406), em flagrante
desprezo à norma em vigor.
A par disso, valho-me da fundamentação do Juiz Federal JOÃO LUIZ
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DE SOUZA, da 15ª Vara-SJDF, em sentença proferida nos autos nº 18482.2014.4.01.3400, nestes termos:
“Por ocasião da apreciação do pleito de antecipação dos efeitos da tutela, a colega
juíza federal substituta adotou a seguinte fundamentação, que trago à colação e
adoto, outrossim, como razões de decidir:
‘Na hipótese vertente, num juízo prelibatório próprio desta fase, verifico que se encontram presentes
os requisitos autorizadores da medida ora vindicada.
A resolução n. 169/2005 da ANEEL, já em vigência por ocasião da assinatura dos contratos
de fornecimento de energia elétrica em voga (leilão de 2007), prevê eu artigo 5°, parágrafo único,
inciso III, in verbis:
'!ll - a TEIFa e a TEIP do empreendimento, a serem disponibilizadas conforme o caput deste
artigo, deverão ser calculadas considerando a média dos valores mensais apurados, relativos aos 60
(sessenta) meses imediatamente anteriores;’
O cálculo das taxas de indisponibilidade reflete diretamente na aplicação de várias cláusulas
contratuais, sobretudo quanto às exposições financeiras no mercado de curto prazo (6.2.1) e
penalidade pela indisponibilidade da usina em valores superiores aos de referência utilizados no
cálculo da garantia física (5.5).
Conforme destacado pelas autoras às f. 13, a interpretação conferida pela agência reguladora, por
ocasião do leilão n. 02/2005, em sede de esclarecimento editalício, era de que a ‘verificação de
indisponibilidade superior à utilizada no cálculo da garantia física de cada usina será feita com
base na média móvel das indisponibilidades apuradas nos últimos 60 meses, conforme indicado na
resolução normativa n. 169 da ANEEL, de 10/10/2005.’
A partir do ofício n. 046/2008, entretanto, a ANEEL alterou a forma de cálculo acima
referida para realizá-lo com esteio em base horária e não mensal, nos termos do artigo 5°, par.
único, III da resolução n. 169/2005.
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A insurgência ora lastreada pelas autoras foi objeto de multifárias indagações formais junto à ré,
contudo, segundo as demandantes, não houve resposta da agência reguladora tampouco qualquer
menção, neste particular, na manifestação de f. 406/423.
Impende acrescentar, ainda, que as demandantes abordaram o parecer da procuradoria geral da
ANEEL n. 0593/2013, quanto ao objeto desta demanda, datado de dezembro de 2013, que
opina que ‘há que se reconhecer a ausência de racionalidade de verificação da indisponibilidade em
base horária, uma vez que a noção de lastro está intimamente ligada à ideia de desempenho da
central geradora ao longo de um período de razoável.’
Dessume-se, pois, que mesmo no âmbito administrativo a questão posta ainda comporta dissensões
quanto à legislação de regência e o método efetivamente utilizado pela ANEEL para o cálculo da
taxa de indisponibilidade em análise.
Observo, ainda, que nos contratos celebrados em 2011, conforme narrado pela agência reguladora,
houve um aclaramento da forma de aplicação da subcláusula 6.2.1 para se fixar a obrigação de
entrega de energia pelo vendedor.
Ocorre que, em verdade, noto que houve a elaboração de nova cláusula, fixando-se regras distintas
daquelas fixadas nos contratos celebrados pelas autoras e, portanto, inaplicáveis à hipótese.
Nesse compasso, o desenrolar dos eventos indica que houve alteração de interpretação da forma de
cálculo da taxa de indisponibilidade por meio do ofício n. 046/2008, fixando-se a base horária
para tanto, de sorte que tal modificação - tendo em conta o disposto na resolução n. 169/2005,
bem assim os pactos alinhavados, aliado à interpretação conferida desde o início pela ANEEL,
conforme destacado -, não pode ser dirigida aos contratos firmados pelas autoras.
Verifico, pois, que o arcabouço fático-jurídico existente é suficiente para demonstrar a
verossimilhança das alegações inaugurais, eis que há indícios concretos de violação ao princípio
constitucional da legalidade administrativa, bem assim da vinculação das partes ao edital, em que
pese entenda a agência reguladora que o método de cálculo da taxa de indisponibilidade com base
horária seja o mais adequado.
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Além do que, tendo em conta as cobranças já perpetradas pela CCEE com esteio na base horária
do cálculo da taxa de indisponibilidade, afigura-se patente, outrossim, o prejuízo às finanças das
autoras, mormente em face do desequilíbrio da equação econômica dos contratos e, por
consequência, do serviço de abastecimento de energia elétrica à população.
(...)’
A peça defensiva apresentada pela autarquia federal, em seguida à prolação da
decisão transcrita acima, limitou-se a repisar as manifestações de f. 406/423,
deixando de agregar qualquer substrato jurídico a fim de infirmar a tese defendida
pelas autoras.
Em razão da frágil argumentação de direito lastreada pela ré a fim de justificar o ato
ora combatido, repisando informações técnicas e juridicamente lacónicas, alicerçase sua fundamentação em definições técnicas e justificativas, também de
embasamento técnico, a fim de fazer prevalecer ato administrativo.
Tal observação encontra respaldo no próprio pedido procrastinatório de prova
pericial, deixando a ré, portanto, de bem compreender o embate eminentemente
jurídico que ora se trava, dispersando o assunto para um foco estranho ao desate do
embate trazido à análise.
Consoante destacado nas argumentações da decisão de f. 430/434, que integram
esta fundamentação, a ANEEL afirmou por ocasião dos esclarecimentos do edital
em voga quanto à aplicabilidade da base de cálculo defendida peias autoras, o que
corrobora a inicial.
Tal fato, bem assim o parecer da procuradoria geral da ANEEL n. 0593/2013 citado pelas demandantes e pela decisão de f. 430/434 - não foram objeto de
impugnação específica pela ré (artigo 333, II do CPC).
A regra inovadora estabelecida por meio do ofício n. 046/2008 não prevalece sobre
as regras bem delineadas no edital e no contrato firmado entre as partes, em
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homenagem ao princípio constitucional da legalidade.
Em que pesem as multifárias teses ventiladas pela demandada a fim de demonstrar
a viabilidade e a existência da utilização da base horária em outros contratos, é certo
que tal regra teve redação diversa no caso concreto, cujo entendimento foi
confirmado por ocasião das indagações ao edital, nos termos alinhavados acima, em
favor da tese vestibular.
Os editais subsequentes retiraram a regra que restou estampada na hipótese
vertente, modificando totalmente a redação concernente à base horária, tratando-se
de nova regra e não de um mero aclaramento, consoante sugeriu a autarquia federal.
De tal arte, o ato administrativo atacado configura violação ao princípio
constitucional da legalidade administrativa, bem assim da vinculação das partes ao
edital, em que pese entenda a agência reguladora que o método de cálculo da taxa
de indisponibilidade com base horária seja o mais adequado.”

III
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para determinar que
a Aneel abstenha-se de calcular a taxa de indisponibilidade das usinas autoras com base
horária, aplicando a média dos últimos sessenta meses, conforme dispõe o art. 5º,
parágrafo único, III da Resolução nº 169/2005.
Tendo em vista o perigo da demora, em face da iminência de prejuízos
financeiros paras as autoras, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA e determino que a Aneel abstenha-se de calcular a taxa de indisponibilidade
das usinas autoras com base horária, aplicando a média dos últimos sessenta meses,
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA LUCIANA RAQUEL TOLENTINO DE MOURA em 09/09/2014, com
base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 43840413400292.
Pág. 7/8

0 0 4 3 1 4 5 3 8 2 0 1 4 4 0 1 3 4 0 0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
Processo N° 0043145-38.2014.4.01.3400 - 7ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00475.2014.00073400.2.00559/00128

conforme dispõe o art. 5º, parágrafo único, III da Resolução nº 169/2005, bem como
que determine à CCEE a promoção dos cálculos como aqui decidido.
Custas em ressarcimento. Condeno a ré ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que,
decorrido o prazo recursal, encaminhem-se os autos ao TRF da 1ª Região para reexame
necessário, nos termos do artigo 475, I, do Código de Processo Civil.
Oficie-se ao Desembargador Federal relator do agravo de instrumento nº
0039266-38.2014.4.01.0000, encaminhando-lhe cópia desta sentença.
Publique-se. Intime-se a Aneel para imediato cumprimento.
Brasília, 9 de setembro de 2014.
LUCIANA RAQUEL TOLENTINO DE MOURA
Juíza Federal Substituta
Documento assinado eletronicamente
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