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Dicionário de Metadados do Conjunto de Dados 
 

Conjunto de Dados 

 

Visão Geral 
Conjunto de dados dos Termos de Intimação resultantes das ações de fiscalização realizadas pela ANEEL e as agências estaduais conveniadas, com a imposição 

de penas administrativas de revogação de autorização, intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica, suspensão temporária de 

participação em licitações para obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, bem como impedimento de contratar com a ANEEL e de receber 

autorização para serviços e instalações de energia elétrica;  e caducidade da concessão ou da permissão, definidas na Resolução Normativa ANEEL 846/2019. 

  

Termo de Intimação (TI) 
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Metadados 

Nome do arquivo:  
termo-intimacao (csv, xml e json) 

Resumo descritivo do arquivo: 
Lista de Termos de Intimação emitidos pela ANEEL e agências estaduais conveniadas com informações gerais sobre o número, data de lavratura, 

natureza da fiscalização, descrição do objeto fiscalizado bem como informações do andamento e decisões referentes ao processo administrativo. 

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   

Categorias no VCGE 
Energia elétrica 

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

Frequência de atualização 
Mensal 

  

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. 

SigAgenteFiscalizador Cadeia de caracteres 16 Sigla do agente fiscalizador. 

NumTermoIntimacao Cadeia de caracteres 25 Número de Termo de Intimação. 

DatLavraturaTermoIntimacao Data simples   Data de lavratura do Termo de Intimação. 

DscNaturezaFiscalizacao Cadeia de caracteres 200 
Nome da natureza de fiscalização definido pela área de fiscalização. Texto livre 
sem restrição. 

DscObjetoFiscalizado Cadeia de caracteres 255 Descrição do Objeto Fiscalizado 

CodObjetoFiscalizado Cadeia de caracteres 200 Código do Objeto Fiscalizado 

NomAgenteFiscalizado Cadeia de caracteres 200 Nome do Agente Fiscalizado 

NumCPFCNPJAgenteFiscalizado Cadeia de caracteres 14 Número do CNPJ ou CPF do agente fiscalizado (órgão). 

NumProcessoFiscalizacao Cadeia de caracteres 17 Número do Processo de Fiscalização 

NumProcessoPunitivo Cadeia de caracteres 17 

Número processo punitivo do termo de intimação. Pode ser um protocolo 
originado na ANEEL ou em uma Agencia Estadual. Quando o agente fiscalizador 
for a própria ANEEL o número deve ser validado no SICNET. 

DatRecebimentoTI Data simples   Data de recebimento do Termo de Intimação. 

DscTipoPenalidade Cadeia de caracteres 50 Texto livre descrevendo a penalidade. 

DatRecebimentoManifestacao Data simples   Data recebimento da manifestação. 

DscDecisaoManifestacao Cadeia de caracteres 20 Descrição da decisão da manifestação 

DscAtoManifestacao Cadeia de caracteres 20 Descrição do ato de manifestação 

DatDecisaoManifestacao Data simples   Data da decisão da manifestação 

DatPublicacaoManifestacao Data simples   Data da publicação da manifestação 

DatProtocoloRecurso Data simples   Data de recebimento do recurso. 
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DscDecisaoDiretoria Cadeia de caracteres 20 Descrição da decisão da diretoria. 

DscAtoDiretoria Cadeia de caracteres 150 Descrição do ato da decisão da diretoria baseado em uma norma. 

DatDecisaoDiretoria Data simples   Data da decisão da diretoria. 

DatPublicacaoDiretoria Data simples   Data da publicação da decisão da diretoria. 

NumTermoEncerramento Cadeia de caracteres 20 Número do termo de encerramento. 

DatLavraturaTE Data simples   Data de lavratura do Termo Encerramento 

DscEnquatramentoTI Cadeia de caracteres 255 Descrição do enquadramento no Termo de Intimação. 

 


