
 

 

Comentário do diretor da ANEEL, Hélvio Neves Guerra, na 14ª Reunião Pública 

Ordinária da Diretoria, por ocasião da deliberação para abertura de Consulta Pública 

decorrente do Acórdão TCU nº 2.915/2020 que determinou à ANEEL, no tocante às 

distribuidoras que possuem mercado próprio anual inferior a 700 GWh, 

regulamentar os controles necessários para verificar o cumprimento das disposições 

contidas nos contratos de concessão, relacionada à exigência de adquirir energia 

pelo menor custo efetivo ao consumidor. A fins de referência, o assunto será tratado 

no âmbito da CP nº 023/2021, com prazo para envio das contribuições entre os dias 

28 de abril e 11 de junho de 2021. 

--- 

 

Esse Acórdão do TCU foi motivado por representação formulada pelo Senador 

Esperidião Amin.  

 

Ao longo dos últimos dois meses, minha equipe e eu estivemos em três 

reuniões com o Senador – na última também estiveram presentes o Prefeito de 

Urussanga, Luis Gustavo Cancellier; o Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, 

Alisson de Bom de Souza; os Promotores de Justiça do Ministério Público de Santa 

Catarina, Eduardo Palladino e Alexandre Estefani; representantes do Tribunal de 

Contas do Estado de Santa Catarina, Edson Biazessi e Paulo Bastos.  

 

Para ampliar nossa compreensão do problema apontado, também nos 

reunimos com o Presidente das Centrais Elétricas de Santa Catarina - Celesc 

Distribuição e com o Presidente da Empresa de Força e Luz de Urussanga - Eflul, além 

das áreas técnicas da ANEEL ligadas ao assunto, dentre elas a Superintendência de 

Gestão Tarifária – SGT, Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira – SFF 

e Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado - SRM. 

 

Ao longo desses encontros, tive a oportunidade de conhecer em detalhes o 

interesse e as preocupações do Senador Amin com as pequenas distribuidoras de 
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eletricidade em nosso País, particularmente em seu estado de origem, o Estado de 

Santa Catarina. Para ressaltar sua preocupação, o Senador costuma citar como 

exemplo o caso da Eflul.  

 

No centro de suas preocupações está a tarifa da Eflul, por ser mais elevada do 

que a tarifa da Celesc e de outras pequenas distribuidoras que atendem outros 

consumidores no Estado de Santa Catarina, mostrando preocupação por entender 

que este fato traz prejuízo à economia do município de Urussanga, em razão de 

empresas locais estarem se instalando nos municípios vizinhos. 

 

Tenho que reconhecer que a preocupação do Senador é pertinente e 

relevante. E devo admitir que coincide com a preocupação da Aneel com a redução 

das tarifas pagas pelos consumidores. Isso fica patente no esforço que temos feito 

para reduzir ao máximo possível os reajustes tarifários, especialmente após o início 

da pandemia que nos aflige. Um bom exemplo disso foram as revisões tarifárias que 

ocorreram neste mês de abril, em que todos os índices de reajuste ficaram abaixo 

de 10%. Não fosse o esforço da Agência, alguns índices de reajuste seriam quase o 

dobro desse percentual. Ao todo, foram oito medidas que, em conjunto, permitiram 

atingir essa redução, representando efetiva contribuição da Aneel para atenuar os 

impactos da pandemia, especialmente sobre os consumidores mais afetados por ela. 

 

Por essa razão, eu quero me solidarizar com o Senador Amin e dizer que 

compartilhamos as mesmas preocupações e estamos juntos nesse esforço para 

reduzir tarifas. 

 

A Aneel não faz distinção entre os consumidores, e estou certo de que 

faremos todo o esforço para que as tarifas praticadas pelas pequenas distribuidoras 

sejam a mais baixas que possamos encontrar, seguindo todas as regras existentes – 

sem alquimias, como diria nosso Diretor Efrain Cruz. 
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Esse é um esforço importante e deve envolver a Aneel, mas igualmente as 

próprias distribuidoras e outros agentes, como tem acontecido nas últimas revisões 

tarifárias. Deve contar, portanto, com a sensibilidade das distribuidoras como a Eflul. 

 

A abertura da Consulta Pública - CP proposta no voto da Diretora Elisa Bastos 

contribuirá para aperfeiçoar procedimentos para a distribuidoras de pequeno porte 

(aqui abaixo de 700 GWh/ano). 

 

Porém, penso que podemos ir mais longe. Quero aqui me comprometer a 

dedicar meus esforços para que possamos alcançar os melhores resultados para as 

empresas que atendem consumidores de áreas com consumo menor do que 700 

GWh/ano, e estou certo de que esse é o compromisso de toda a diretoria desta 

Agência. 

 

Tenho muita expectativa quanto ao resultado desta CP que ora estamos 

propondo. Por isso muito importante que todos os interessados, incluindo e, em 

especial, aqueles que tive oportunidade de receber em reunião, para que aportem 

suas contribuições ao tema.  

 

A Aneel avalia detidamente todas as contribuições aportadas e justifica o 

aceite ou não de cada uma delas de forma individual. O processo público e 

transparente de discussão promovido nas consultas públicas não é um mero 

cumprimento de um rito regulamentar, trata-se de um dos momentos mais 

importantes da relação da Aneel com a sociedade e tem servido para o 

aperfeiçoamento dos atos editados pela agência.  

 
 
 

Hélvio Neves Guerra  
Diretor  
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