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Dicionário de Metadados do Conjunto de Dados 
 

Conjunto de Dados 

 

Visão Geral 
 

Os agentes do Setor Elétrico devem informar à ANEEL a composição societária de seus empreendimentos por meio do preenchimento dos sistemas 

disponibilizados pela Agência.  

Atendendo ao comando da Lei no 9.427, de 26/11/1996, a ANEEL publicou a Resolução Normativa (REN) nº 378, de 03/12/2009, que estabeleceu os 

procedimentos para análise de atos de concentração e infrações à ordem econômica no setor de energia elétrica. 

A Resolução da ANEEL, em seu artigo 4º, estabelece que o concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica deve enviar à Agência, na 

concretização da operação de transferência acionária E também no último dia de cada trimestre civil, informação atualizada relativa à respectiva composição 

societária, identificando o grupo de controle e explicitando todas as participações societárias diretas e indiretas dos respectivos controladores. 

Além disso, a Resolução determina que o não atendimento do disposto naquele artigo sujeita o agente às penalidades previstas na Resolução Normativa nº 

846, de 11/6/2019. 

Metadados 

Nome do arquivo:  
composicao-societaria-polimero (csv, xml e json) 

Composição Societária - Polímero 
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Resumo descritivo do arquivo: 
O relatório da Composição Societária contendo dados do registro que reflete o quadro societário em exercício em determinado Ano independente da 
data de envio do formulário. 
 

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

 

Órgão responsável 
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

E-mail institucional da área responsável 
polimero@aneel.gov.br   

 

Categorias no VCGE 
Energia elétrica 

 

Palavras-chave do conjunto de dados.  
composição societária, polímero, cadeia societária, estrutura empresarial, empresa, sócios 

Frequência de atualização 
Trimestral 

 

 

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

AnoExercicio Cadeia caracteres 4 
Registro indicativo que reflete o quadro societário em exercício em 
determinado Ano independente da data de envio do formulário. 

IdcTrimestreFormulario Cadeia caracteres 1 

Controle para o trimestre que foi criada o formulário. 
0 - Declaração de Mudança Societária Relevante 
1 - Primeiro Trimestre 
2 - Segundo Trimestre 
3 - Terceiro Trimestre 
4 - Quarto Trimestre 

NumCPFCNPJPaiCadeiaSocietaria Cadeia caracteres 14 Número do CPF ou CNPJ do agente pai dentro da cadeia societária 

NomRazSocPaiCadeiaSocietaria Cadeia caracteres 200 Nome da Razão Social do agente pai dentro da cadeia societária 

NumNivelCadeiaSocietaria Numérico 2 Número do nível da cadeia societária onde se encontra o agente. 

DscTipoCadeiaSocietaria Cadeia caracteres 30 Descrição do nível da cadeia societária onde se encontra o agente. 

NumCPFCNPJSocio Cadeia caracteres 14 Número do CPF ou CNPJ do sócio da empresa. 

NomRazaoSocialSocio Cadeia caracteres 200 Razão social do sócio da empresa. 

PctParticipacaoNivelAcima Numérico 18,6 
Percentual de participação do acionista/cotista em relação ao Agente/Primeiro 
Pai da Árvore Societária.  

IdcEspolio Cadeia caracteres 3 
Informa se há Comunicação da ocorrência de um espólio de um determinado 
sócio. 

IdcPessoaEstrangeira Cadeia caracteres 3 
Informa se há Definição da Cadeia para situação que o sócio é uma Pessoa 
Estrangeira.   

IdcSucessaoDesconhecida Cadeia caracteres 3 

Informa se há Definição da Cadeia para a situação em que se desconhece os 
beneficiados de um espólio da cadeia atual, não permitindo nesta situação a 
adição de beneficiários para esta cadeia na Árvore Societária. 
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IdcGoverno Cadeia caracteres 3 Informa se há Definição da Cadeia como sendo pertencente ao Governo. 

IdcFundacao Cadeia caracteres 3 Informa se há Campo para indicar se a Empresa é uma fundação ou não. 

IdcEmpresaEstrangeira Cadeia caracteres 3 
Informa se há Definição da Cadeia para situação que o sócio é uma Pessoa 
Estrangeira. 

IdcCadSocietariaDesconhecida Cadeia caracteres 3 
Informa se há Identificação do tipo de controle que a cadeia representa 
referente ao perfil societário. 

IdcPerfilSocietario Cadeia caracteres 2 
Definição do Perfil Societário se Pessoa Física/ Pessoa Jurídica/Demais 
Controladores.  

DscTipoSociedade Cadeia caracteres 5 Descrição do tipo de sociedade junto a empresa 

NumOrdemCadeiaSocietaria Numérico 10 
Contador único das linhas da tabela que ordena a sequência da cadeia societária 
dentro do conjunto de dados atual 

 


