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Dicionário de Metadados do Conjunto de Dados 
 

Conjunto de Dados 

 

Visão Geral 
Conjunto de dados dos Termos de Notificação resultantes das ações de fiscalização realizadas pela ANEEL e as agências estaduais conveniadas. 

 

Metadados 

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

Resumo descritivo do arquivo: 
Conjunto de dados referentes aos Termos de Notificação lavrados pela ANEEL com informações sobre a fiscalização, agente regulado, área da ANEEL 

que elaborou o termo e demais informações sobre a fiscalização.   

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 Notificação 

https://dadosabertos.aneel.gov.br/
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Categorias no VCGE 
Energia elétrica 

Palavras-chave do conjunto de dados.  
fiscalização; termo de notificação; relatório de fiscalização 

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. 

CodFiscalizacao Numérico   

Número gerado pelo sistema e que será utilizado para identificar a fiscalização.  É 
formado conforme a descrição abaixo:     Se for um Agente da ANEEL terá o 
formato:  NNNN/AAAA-GGG.    Se for um Agente  da Agencia Estadual terá o 
formato:    NNNN/AAAA-XXXXXXXXXX-GGG.    Onde:     NNNN - Número 
sequencial gerado pelo o sistema.   AAAA - Ano da fiscalização.   XXXXXXXXXX - 
Sigla identificando a Agencia Estadual, somente usada quando a fiscalização for 
cadastrada por uma Agencia Estadual.   GGG - Sigla identificando a área da 
fiscalização.     Segue alguns exemplos:   QUANDO ANEEL - 0015/2014-SFE;   
AGENCIA ESTADUAL - 0002/2013-ARSESP-SFG.  0002/2013-ARSESP-SFG;  
0002/2013-ARSESP-SFE;  0002/2013-ARSESP-SFF. 

NomNaturezaFiscalizacao Cadeia de Caracteres 255 
Nome da natureza de fiscalização definido pela área de fiscalização. Texto livre 
sem restrição. 

SigAgenteFiscalizador Cadeia de Caracteres 25 

Identificador referenciado representando o agente fiscalizador que emitiu a 
multa. Agencia ou Superintendência do corporativo. 
CORP.PTENV.vPTENV_CL_PessoaPJ. 
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SigArea Cadeia de Caracteres 25 Sigla do agente fiscalizador. 

SigSubArea Cadeia de Caracteres 25 
Identifica uma subárea na área(superintendência) de fiscalização do  agente 
fiscalizador. 

DscObjeto Cadeia de Caracteres 255 Nome do tipo de objeto determinado pela área. 

CodObjeto Cadeia de Caracteres 25 
Indica o tipo do objeto (tipo de empreendimento) do objeto (empreendimento) 
associado à fiscalização 

NomAgenteFiscalizado Cadeia de Caracteres 400 Nome pelo qual a pessoa jurídica é registrada na Junta Comercial. 

NumCNPJ Cadeia de Caracteres 14 CNPJ da distribuidora conforme cadastro de agentes da ANEEL 

NumProcesso Cadeia de Caracteres 17 

Número de processo gerado no ato do cadastro da fiscalização. A formação do 
número tem um formato dependo a quem pertencente a fiscalização.    Que tem 
o seguinte formato:     48500.XXXXXX/AAAA-DV  XXXXXX – número sequencial do 
processo no Sicnet.  AAAA – ano do processo.  DV – dígito verificador.  Os 
caracteres de máscara não são armazenados. 

NumTermoNotificacao Cadeia de Caracteres 25 Número do Termo de Notificação. 

DatLavraturaTN Data Simples    Data de lavratura do termo de notificação. 

DatAvisoRecebimento Data Simples    

Data do AR (Aviso de Recebimento). Informação preenchida quando Apoio 
Administrativo identificar a entrega da notificação. A identificação é feita 
utilizando serviços dos CORREIOS, consulta automática pelo o sistema ou 
preenchimento pelo Apoio Administrativo. 

DatManifestacao Data Simples    Data da manifestação do notificado. 

SigDecisao Cadeia de Caracteres 2 Identificador único da descisão do termo de notificação. 

NumDocumentoDecisao Cadeia de Caracteres 10 Número do documento de decisão do termo de notificação 

DatLavraturaDecisao Data Simples    Data de lavratura da decisão. 

 


