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                                                      -                       tricas. 

Destaca-se que a referida Resolução é fruto da Audiência Pública ANEEL nº 34/2019. 

Nesse sentido, serão apresentadas a seguir as principais disposições da REN ANEEL 
nº 927/2021: 

(a) Definição – Constrained-off 

                                                                             
           -                                                                             
                                                                                 
            o, decorrente de comando do ONS, que tenham sido originados por 
instalações externas da Usina. 

A referida resolução prevê, ainda, a definição de instalações externas. Vejamos: 

                                                                                      
                                             o – DITs; e 

                                                                                     
                                        o ou de terceiros. 

(b) Classificação – Constrained-off 

                                                                o                -       
                         o em: 

–                                                                          
           es externas. 

–                                                                                    es 
de confiabilid                                                                        
       o tenham origem em indisponibilidades dos respectivos equipamentos. 

–                                                                             o de energia 
na carga. 

(c) Cálculo – Constrained-off 

                                                                                   
                                                           o por Constrained-off, nos 
termos a seguir: 

         o de indisponibilidade externa – a part                                       
                                                                                    cnicos 
estabelecidos nos Procedimentos de Rede. 



                                                                                       
                                                                                
completar um ano. 

                                                                      d                 
                                                                                     
                                                                             
                                             cnicos estabelecidos nos Procedimentos 
de Rede. 

                                                                                       
                                                                                 
                                                                                
                                 lise. 
                                                                                         
                         es indicadas no parecer de acesso das usinas. 

                                             tric                                      
                                                                                       
                                 trica integrante do conjunto. 

(d) Pagamento – Constrained-off 

O instrumento normativo prevê que os                                      
                                                                  -                   
                                                                                   
                               –               ma                                   
          –                                         rios: 

–                                                                                     
                     –                                                  ser 
e          s distribuidoras de energia compradoras dos respectivos contratos; 

–                                                                           –        
                                  Conta de Energia de Reserva – CONER; e 

– na parcela da garan                                                              
                  ser efetuado ao agente gerador. 

Registra-se, ainda, que o instrumento normativo estabelece as seguintes diretrizes: 

                                 ser proporcionalizado pelo                       
                                                                            mica. 

                                                                                     
                                                                                     -    
                                            o de indisponibilidade externa, superar 
78h (setenta e oito horas). 

                                                                       
                                                                                      
                                                   o entre 230 kV e 500 kV. 

                                                                                      – 
                                                                                  
                            o. 

                                              o de enca                             
                                                         veis ao recebimento dos 



montantes financeiros. 

                                                                               
          es internas aos CCEAR por Disponib                                          
                             -                                                       o de 
indisponibilidade externa. 

(e) Disposições Transitórias – Constrained-off 

Já nas disposições transitórias, a REN ANEEL nº 927, de 2021, aborda que: 

                                                                  -               
                                                                                      
                                                            o sujeitos ao tratamento 
estabelecido na referida Resolução. 

                                                                                
                                                                                    
                          o. 

No que                                                                          
                                                    -                             
                        o Regulada – ACR, ocorridos antes do marco temporal 
estabelecido na REN ANEEL nº 927, de 2021, deverão observar as seguintes 
diretrizes: 

– limitado ao CER e CCEAR; 

–                                                                                  
                                                                           s respectivas 
usinas; 

–                                                                               o ser 
informados pelo ONS; 

–                                                                       nimo para 
tornar nulo o montante de ressarcimento previsto nos contratos; 

–                                                                              
                  o comercial das usinas e ao fator de comprometimento com o 
contrato; e 

–                                                  m ser aplicados aos processo     
              o contratual. 

       -                                                     -              
                                                                                      
                              documentos protocolizados na AN                      
                             -                  o dos ressarcimentos foi suspensa 
pelo Despacho ANEEL nº 2.303, de 2019. 

                                                 -                                     
                                                                                    
                                -                           o. 

É essencial destacar,                                                              
                                                                                            
                                data de publicação da referida Resolução. 

(e) Linha do Tempo Analítica – Constrained-off 



A seguir linha do tempo de acordo com o ambiente de contratação de atuação da 
Usina Eólica: 

 

 

(f) Conclusão 

Deste modo, em que pese a publicação da Resolução Normativa ANEEL nº 927, de 
2021, a tendência é que algumas questões sejam objeto de questionamento e 
discussão, dentre as quais se destacam: 

(f.1) franquia de horas, pois não existe essa previsão para as usinas termoelétricas; 

(f.2) o não reconhecimento de outros eventos como restrição de operação por 
Constrained-off, o que poderá dar ensejo para que os agentes invoquem diversos 
institutos do Direito Administrativo, por exemplo o Princípio da Intangibilidade da 
Equação Econômico-Financeira; e 

(f.3) o fato da ausência de previsão de tratamento regulatória para os eventos 
ocorrido no Ambiente de Contratação Livre – (ACL) antes da publicação da referida 
Resolução, é um ponto crítico, pois a situação poderá gerar uma judicialização 
parecida com o que setor viveu com o GSF. 
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