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Dicionário de Metadados do Conjunto de Dados 
 

Conjunto de Dados 

 

Visão Geral 
Os Termos de Intimação são adotados para aplicação de multas previstas nos editais de Leilão para contratação de transmissão e geração de energia 

elétrica. 

 

Metadados 

Nome do arquivo:  
tipe-multa (csv, xml e json) 

Resumo descritivo do arquivo: 
Conjunto de dados específicos de TIPEs que possuem a Multa como possibilidade de penalidade. 

Catálogo origem 
https://dadosabertos.aneel.gov.br   

Órgão responsável 
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

E-mail institucional da área responsável 
masterSFF@aneel.gov.br; masterSFG@aneel.gov.br;  masterSFE@aneel.gov.br  

Termos de Intimação das Penas dos Editais (TIPE) - Multa 

https://dadosabertos.aneel.gov.br/
mailto:masterSFF@aneel.gov.br
mailto:masterSFG@aneel.gov.br
mailto:masterSFE@aneel.gov.br
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Categorias no VCGE 
Energia elétrica 

Palavras-chave do conjunto de dados.  
fiscalização, termo intimação, revogação autorização, intervenção, caducidade 

Frequência de atualização 
Mensal 

Detalhamento dos campos: 
 

Nome do Campo Tipo do dado 
Tamanho 
do Campo 

Descrição 

DatGeracaoConjuntoDados 
Data Simples  

  
Data do processamento de carga automática no momento da geração para 
publicação do conjunto de dados abertos. 

NumPenaEdital Cadeia de caracteres 25 Número do auto de infração. 

VlrMulta Numérico 18,2 Valor da penalidade da pena do edital 

DscTipoGarantia Cadeia de caracteres 20 Descrição do tipo de garantia dada no pagamento 

DatProtocoloManifestacao Data Simples    
Data que o agente protocolou o recurso do termo de intimação da pena do 
edital. 

DscDespachoDecisaoManifestacao Cadeia de caracteres 20 Identifica se a decisão foi para a manifestação. 

DatDecisaoManifestacao Data simples   Data da decisão da manifestação 

DatPublicacaoDecisaoManifestacao Data simples   Data da publicação da manifestação 

DscDecisaoManifestacao Cadeia de caracteres 20 Descrição da decisão da manifestação 

VlrMultaAposDecisaoManifestacao Numérico 18,2 Valor da multa após decisão da manifestação. 

DatProtocoloRecurso Data simples   Data do protocolo do recurso. 

DscDespachoDecisaoDiretoria Cadeia de caracteres 20 Identifica se a decisão foi para o recurso da decisão da diretoria. 

DatDecisaoDiretoria Data simples   Data da decisão da diretoria. 
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DatPublicacaoDiretoria Data simples   Data da publicação da decisão da diretoria. 

DscDecisaoDiretoria Cadeia de caracteres 20 Descrição da decisão da diretoria. 

VlrMultaAposDiretoria Numérico 16,2 Valor da multa após a decisão da Diretoria da ANEEL 

 


