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Art. 1º Alterar o art. 2º da Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 
2º..............................................................
..................................................................
. 
I - microgeração distribuída: central 
geradora de energia elétrica, com potência 
instalada menor ou igual a 75 kW e que 
utilize fontes renováveis de energia elétrica 
ou cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, conectada na 
rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras; 
II - minigeração distribuída: central geradora 
de energia elétrica, com potência instalada 
superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW 
para fontes renováveis de energia elétrica ou 
cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, conectada na 
rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras; 
III - sistema de compensação de energia 
elétrica: sistema no qual a energia ativa 
injetada por unidade consumidora com 
microgeração distribuída ou minigeração 
distribuída é cedida, por meio de empréstimo 
gratuito, à distribuidora local e 
posteriormente compensada com o consumo 
de energia elétrica ativa. 
Parágrafo único. Para a fonte hídrica, o limite 
da potência instalada para a minigeração 
distribuída é 3 MW.” 

Art. 1º Alterar o art. 2º da Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 
2º..............................................................
..................................................................
. 
I - microgeração distribuída: central 
geradora de energia elétrica, com potência 
instalada menor ou igual a 75 kW e que 
utilize fontes renováveis de energia elétrica 
ou cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, conectada na 
rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras; 
II - minigeração distribuída: central geradora 
de energia elétrica, com potência instalada 
superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW 
para fontes renováveis de energia elétrica ou 
cogeração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, conectada na 
rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras; 
III - sistema de compensação de energia 
elétrica: sistema no qual a energia ativa 
injetada por unidade consumidora com 
microgeração distribuída ou minigeração 
distribuída é cedida, por meio de empréstimo 
gratuito, à distribuidora local e 
posteriormente compensada com o consumo 
de energia elétrica ativa. 
IV – Melhoria: instalação, substituição ou 
reforma de equipamentos em instalações de 
distribuição existentes, ou a adequação 
destas instalações, visando manter a 
prestação de serviço adequado de energia 
elétrica. 
V – Reforço: instalação, substituição ou 
reforma de equipamentos em instalações de 
distribuição existentes, ou a adequação 
destas instalações, para aumento de 
capacidade de distribuição, de confiabilidade 
do sistema de distribuição, de vida útil ou 
para conexão de usuários. 

Incluir a definição de “Melhoria” e 
“Reforço” na resolução, pois o 
entendimento ficou demonstrado 
apenas na Nota Técnica n° 0017/2015–
SRD/ANEEL, integrante do material que 
compões essa audiência pública.  



Parágrafo único. Para a fonte hídrica, o limite 
da potência instalada para a minigeração 
distribuída é 3 MW.” 

Art. 2º Alterar o art. 4º da Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art.4º Fica dispensada a assinatura de 
contratos de uso e conexão na qualidade de 
central geradora para os participantes do 
sistema de compensação de energia elétrica 
da distribuidora, nos termos do Capítulo III, 
sendo suficiente a celebração de Acordo 
Operativo para os minigeradores ou do 
Relacionamento Operacional para os 
microgeradores. 
§1º A potência instalada dos participantes do 
sistema de compensação de energia elétrica 
fica limitada à carga instalada, no caso de 
unidade consumidora do grupo B, ou à 
máxima demanda contratada, para unidade 
consumidora do grupo A. 
§2º Caso o consumidor deseje instalar 
central geradora com potência superior ao 
limite estabelecido no §1º, deve solicitar 
aumento da carga instalada, no caso de 
unidade consumidora do grupo B, ou 
aumento da demanda contratada, no caso 
de unidade consumidora do grupo A. 
§3º Não devem ser consideradas as cargas 
diretamente relacionadas ao sistema auxiliar 
da central geradora para comprovar a carga 
instalada da unidade consumidora do grupo 
B.” 

Art. 2º Alterar o art. 4º da Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art.4º Fica dispensada a assinatura de 
contratos de uso e conexão na qualidade de 
central geradora para os participantes do 
sistema de compensação de energia elétrica 
da distribuidora, nos termos do Capítulo III, 
sendo suficiente a celebração de Acordo 
Operativo para os minigeradores ou do 
Relacionamento Operacional para os 
microgeradores. 
§1º A potência instalada dos participantes do 
sistema de compensação de energia elétrica 
fica limitada à carga instalada, no caso de 
unidade consumidora do grupo B, ou à 
máxima demanda contratada, para unidade 
consumidora do grupo A. 
§2º Caso o consumidor deseje instalar 
central geradora com potência superior ao 
limite estabelecido no §1º, deve solicitar 
aumento da carga instalada, no caso de 
unidade consumidora do grupo B, ou 
aumento da demanda contratada, no caso 
de unidade consumidora do grupo A. 
§3º Não devem ser consideradas as cargas 
diretamente relacionadas ao sistema auxiliar 
da central geradora para comprovar a carga 
instalada da unidade consumidora do grupo 
B.” 

Justificativa para Exclusão do § 3º:  
 
Excluir pois, a obrigação de vistoria, 
que vai além dos equipamentos 
relacionados ao padrão de instalação, 
cria uma necessidade extraordinária 
que dificultará a operacionalização dos 
acessos. A carga declarada fornece os 
subsídios para os estudos de rede, 
assim como dimensionamento das 
proteções, sem que haja necessidade 
de se fazer verificação de cargas no 
interior das unidades consumidoras, 
cujo o real funcionamento nunca 
conheceremos representando apenas 
um esforço não justificado. Tal 
obrigação também inviabiliza a ligação 
de unidades consumidoras já 
construídas com a GD instalada, pois 
apenas quando o imóvel estivesse 
habitado e completamente decorado 
(com todos os equipamentos elétricos) 
é que a ligação poderia ser feita. Como 
exemplo temos os condomínios de 
casas vendidas já prontas com painel 
instalado e condomínios “Minha Casa 
Minha Vida”, que poderão ser 
construídos com painéis solares 
reduzindo o custo de energia das 
famílias beneficiadas, onde a exigência 
de comprovação de carga pode tornar 
difícil a ligação, podendo até inviabilizá-
la. 

Art. 3º Alterar o parágrafo único no art. 5º 
da Resolução Normativa nº 482, de 17 de 
abril de 2012, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 5º 
..................................................................
..................................................................
.. 
Parágrafo único. Os custos de eventuais 
melhorias no sistema de distribuição em 
função exclusivamente da conexão de 
microgeração ou minigeração distribuída 
participante do sistema de compensação de 
energia elétrica não deverão fazer parte do 
cálculo da participação financeira do 
consumidor, sendo integralmente arcados 
pela distribuidora.” 

Art. 3º Alterar o parágrafo único no art. 5º 
da Resolução Normativa nº 482, de 17 de 
abril de 2012, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 5º 
..................................................................
..................................................................
.. 
Parágrafo único. § 1º. Os custos de 
eventuais melhorias no sistema de 
distribuição em função exclusivamente da 
conexão de microgeração ou minigeração 
distribuída participante do sistema de 
compensação de energia elétrica não 
deverão fazer parte do cálculo da 
participação financeira do consumidor, sendo 
integralmente arcados pela distribuidora. 
 
§ 2º. Os custos de eventuais melhorias e 
possíveis adequações no sistema de 
distribuição e no sistema de retaguarda em 
função exclusivamente da conexão de 
minigeração distribuída participante do 

Justificativa:  
 
Conforme pode ser observado na Seção 
8.1 do Módulo 8 do Prodist, a faixa 
considerada adequada no que tange a 
variação de tensão não é simétrica, 
havendo menor tolerância para a 
elevação de tensão do que para a 
queda de tensão. Para a Media Tensão, 
essa assimetria é ainda maior, sendo 
considerado crítica uma elevação 
percentual de tensão que para a BT 
ainda é considerada precária. Desta 
forma, as diferenças entre as obras 
para adequação a uma carga, podem 
ser significativamente diferentes 
daquelas para suportar a mesma 
potência de uma geração, além deste 
fato, ressalta-se que a maioria dos 
aumentos de carga da BT já não 
contam com participação financeira do 
Consumidor em função do estabelecido 
no Art. 41 da Res. 414/2010. 



sistema de compensação de energia elétrica 
deverão fazer parte do cálculo da 
participação financeira do consumidor.” 

Frente a este fato, e evitando-se que a 
distribuidora além da perda de 
mercado, ainda comece a arcar com 
grandes valores associados a melhorias 
exclusivamente ligadas a minigeração 
(maiores potencias envolvidas e menor 
tolerância a elevação de tensão da MT), 
recomendamos que o benefício seja 
praticado apenas para a micro geração. 

Art. 4º Alterar o art. 7º da Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 7º No faturamento de unidade 
consumidora integrante do sistema de 
compensação de energia elétrica deverão ser 
observados os seguintes procedimentos: 
I - deverá ser cobrado, no mínimo, o valor 
referente ao custo de disponibilidade para o 
consumidor do grupo B, ou da demanda 
contratada para o consumidor do grupo A, 
conforme o caso. 
II - o consumo de energia elétrica ativa a ser 
faturado é a energia consumida no mês, 
deduzidas a energia injetada no mês e 
eventual excedente de energia acumulado 
em ciclos de faturamentos anteriores, por 
posto tarifário, quando for o caso. 
II a – caso a energia injetada seja superior à 
consumida, o excedente de energia será 
igual à diferença entre o montante de 
energia injetada e o montante de energia 
consumida. 
II b – quando o excedente de energia 
acumulado em ciclos de faturamentos 
anteriores for utilizado para compensar o 
consumo no mês corrente, não se deve 
debitar do saldo atual o montante de energia 
equivalente ao custo de disponibilidade, para 
consumidores do grupo B. 
III - caso existam postos tarifários e a 
energia ativa injetada em um determinado 
posto tarifário seja superior à consumida, a 
diferença deverá ser utilizada para 
compensação em outros postos tarifários 
dentro do mesmo ciclo de faturamento, 
devendo ser observada a relação entre as 
componentes da tarifa em R$/MWh (TUSD 
+TE), publicadas nas Resoluções 
Homologatórias que aprovam os reajustes ou 
revisões tarifárias, se houver. 
IV - os montantes de energia ativa injetada 
que não tenham sido compensados na 
própria unidade consumidora poderão ser 
utilizados para compensar o consumo de 
outras unidades previamente cadastradas 
para esse fim e atendidas pela mesma 
distribuidora, cujo titular seja o mesmo da 
unidade com sistema de compensação de 
energia elétrica, ou em unidades 

Art. 4º Alterar o art. 7º da Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 7º No faturamento de unidade 
consumidora integrante do sistema de 
compensação de energia elétrica deverão ser 
observados os seguintes procedimentos: 
I - deverá ser cobrado, no mínimo, o valor 
referente ao custo de disponibilidade para o 
consumidor do grupo B, ou da demanda 
contratada para o consumidor do grupo A, 
conforme o caso. 
II - o consumo de energia elétrica ativa a ser 
faturado é a energia consumida no mês, 
deduzidas a energia injetada no mês e 
eventual excedente de energia acumulado 
em ciclos de faturamentos anteriores, por 
posto tarifário, quando for o caso. 
II a – caso a energia injetada seja superior à 
consumida, o excedente de energia será 
igual à diferença entre o montante de 
energia injetada e o montante de energia 
consumida. 
II b – quando o excedente de energia 
acumulado em ciclos de faturamentos 
anteriores for utilizado para compensar o 
consumo no mês corrente, não se deve 
debitar do saldo atual o montante de energia 
equivalente ao custo de disponibilidade, para 
consumidores do grupo B. 
III - caso existam postos tarifários e a 
energia ativa injetada em um determinado 
posto tarifário seja superior à consumida, a 
diferença deverá ser utilizada para 
compensação em outros postos tarifários 
dentro do mesmo ciclo de faturamento, 
devendo ser observada a relação entre as 
componentes da tarifa em R$/MWh (TUSD 
+TE), publicadas nas Resoluções 
Homologatórias que aprovam os reajustes ou 
revisões tarifárias, se houver. 
IV - os montantes de energia ativa injetada 
que não tenham sido compensados na 
própria unidade consumidora poderão ser 
utilizados para compensar o consumo de 
outras unidades previamente cadastradas 
para esse fim e atendidas pela mesma 
distribuidora, cujo titular seja o mesmo da 
unidade com sistema de compensação de 
energia elétrica, ou em unidades 

Justificativa do Inciso V-b:  
 
Excluir, pois a obrigação de vistoria, 
que vai além dos equipamentos 
relacionados ao padrão de instalação, 
cria uma necessidade extraordinária 
que dificultará a operacionalização dos 
acessos. A carga declarada fornece os 
subsídios para os estudos de rede, 
assim como dimensionamento das 
proteções, sem que haja necessidade 
de se fazer verificação de cargas no 
interior das unidades consumidoras, 
cujo o real funcionamento nunca 
conheceremos representando apenas 
um esforço não justificado. Tal 
obrigação também inviabiliza a ligação 
de unidades consumidoras já 
construídas com a GD instalada, pois 
apenas quando o imóvel estivesse 
habitado e completamente decorado 
(com todos os equipamentos elétricos) 
é que a ligação poderia ser feita. Como 
exemplo temos os condomínios de 
casas vendidas já prontas com painel 
instalado e condomínios “Minha Casa 
Minha Vida”, que poderão ser 
construídos com painéis solares 
reduzindo o custo de energia das 
famílias beneficiadas, onde a exigência 
de comprovação de carga pode tornar 
difícil a ligação, podendo até inviabilizá-
la. 
 
Justificativa do Inciso (IV), (V a) e 
(V c) e & 1º : 
 
Sugestões de melhoria da redação para 
deixar mais clara a aplicação do 
mecanismo de compensação de energia 
de unidades consumidoras em 
condomínios em áreas contíguas.  
 
Procura-se evitar que o conceito seja 
estendido a vizinhos em via pública, 
bem como deixar claro a necessidade 
de existência de uma convenção 
condominial. 
 
Além disso, estabelecer um responsável 



consumidoras localizadas em áreas 
contíguas. 
V - o consumidor deve definir a ordem de 
prioridade das unidades consumidoras 
participantes do sistema de compensação de 
energia elétrica e o percentual da energia 
excedente para cada uma, devendo a 
unidade consumidora onde se encontra 
instalada a geração ser a primeira a ter seu 
consumo compensado. 
V a – para os casos de unidades 
consumidoras localizadas em áreas 
contíguas, a energia excedente pode ser 
alocada entre os integrantes, conforme a 
definição do percentual de energia para cada 
unidade consumidora, sem a necessidade de 
compensar o consumo da unidade 
consumidora na qual se encontra instalada a 
central geradora. 
V b – Para novas unidades consumidoras do 
grupo B, a distribuidora deve verificar in loco 
a carga instalada declarada na solicitação de 
fornecimento, durante a vistoria da central 
geradora. 
V c – o montante de energia injetado por 
unidade consumidora do grupo A e utilizado 
para compensar a energia em unidades 
consumidoras do grupo B deverá observar a 
relação entre as componentes da tarifa em 
R$/MWh (TUSD +TE), publicadas nas 
Resoluções Homologatórias que aprovam os 
reajustes ou revisões tarifárias, exceto para 
unidades consumidoras localizadas em áreas 
contíguas. 
VI - em cada unidade consumidora 
participante do sistema de compensação de 
energia elétrica, a compensação deve se dar 
primeiramente no posto tarifário em que 
ocorreu a geração e, posteriormente, nos 
demais postos tarifários, devendo ser 
observada a relação as componentes da 
tarifa em R$/MWh (TUSD +TE), publicadas 
nas Resoluções Homologatórias que aprovam 
os reajustes ou revisões tarifárias, se houver. 
VII - os créditos de energia ativa resultantes 
após compensação em todos os postos 
tarifários e em todas as demais unidades 
consumidoras, conforme incisos II a VI, 
expiram 36 (trinta e seis) meses após a data 
do faturamento e serão revertidos em prol 
da modicidade tarifária sem que o 
consumidor faça jus a qualquer forma de 
compensação após esse prazo. 
VIII - eventuais créditos de energia ativa 
existentes no momento do encerramento da 
relação contratual do consumidor serão 
revertidos em prol da modicidade tarifária 
sem que o consumidor faça jus a qualquer 
forma de compensação. 

consumidoras localizadas em áreas 
contíguas. 
IV a – Para o faturamento de clientes 
enquadrados na subclasse residencial baixa 
renda deve-se primeiramente obter o 
consumo de energia elétrica ativa a ser 
faturado, conforme inciso II, para em 
seguida aplicar os descontos dos tramos 
correspondentes.  
 
V - o consumidor deve definir a ordem de 
prioridade das unidades consumidoras 
participantes do sistema de compensação de 
energia elétrica e o percentual da energia 
excedente para cada uma, devendo a 
unidade consumidora onde se encontra 
instalada a geração ser a primeira a ter seu 
consumo compensado. 
V a – para os casos de unidades 
consumidoras localizadas em áreas 
contíguas, a energia excedente pode ser 
alocada entre os integrantes, conforme a 
definição do percentual de energia para cada 
unidade consumidora, sem a necessidade de 
compensar o consumo da unidade 
consumidora na qual se encontra instalada a 
central geradora. 
V b – Para novas unidades consumidoras do 
grupo B, a distribuidora deve verificar in loco 
a carga instalada declarada na solicitação de 
fornecimento, durante a vistoria da central 
geradora. 
V c  – o montante de energia injetado por 
unidade consumidora do grupo A e utilizado 
para compensar a energia em unidades 
consumidoras do grupo B deverá observar a 
relação entre as componentes da tarifa em 
R$/MWh (TUSD +TE), publicadas nas 
Resoluções Homologatórias que aprovam os 
reajustes ou revisões tarifárias, exceto para 
unidades consumidoras localizadas em áreas 
contíguas. 
 
VI - em cada unidade consumidora 
participante do sistema de compensação de 
energia elétrica, a compensação deve se dar 
primeiramente no posto tarifário em que 
ocorreu a geração e, posteriormente, nos 
demais postos tarifários, devendo ser 
observada a relação as componentes da 
tarifa em R$/MWh (TUSD +TE), publicadas 
nas Resoluções Homologatórias que aprovam 
os reajustes ou revisões tarifárias, se houver. 
VII - os créditos de energia ativa resultantes 
após compensação em todos os postos 
tarifários e em todas as demais unidades 
consumidoras, conforme incisos II a VI, 
expiram 36 (trinta e seis) meses após a data 
do faturamento e serão revertidos em prol 

e um prazo para que as alterações 
cadastrais sejam realizadas evitando-se 
assim dificuldades operacionais e 
impactos no faturamento dessas 
unidades consumidoras.  
 
 
 
Justificativa do Inciso IV a:  
 
Definir os critérios de faturamento para 
clientes enquadrados na subclasse 
residencial baixa renda já existentes em 
algumas distribuidoras do país.   



IX – adicionalmente às informações definidas 
na Resolução Normativa nº 414, de 2010, a 
fatura dos consumidores que possuem 
microgeração ou minigeração distribuída 
deve conter, por posto tarifário: 
a) o saldo anterior de créditos; 
b) a energia elétrica ativa consumida; 
c) o montante de energia elétrica ativa 
injetada; 
d) os históricos de energia elétrica ativa 
consumida e injetada nos últimos 12 meses; 
e) o total de créditos utilizados, 
discriminados por unidade consumidora; 
f) o total de créditos expirados; 
g) o saldo atualizado de créditos; 
h) a próxima parcela do saldo atualizado de 
créditos a expirar e o ciclo de faturamento 
em que ocorrerá; e 
i) informação da participação da unidade 
consumidora no sistema de compensação de 
energia elétrica. 
IX a –As informações elencadas no inciso IX 
podem ser fornecidas ao consumidor, à 
critério da distribuidora, por meio de um 
demonstrativo específico, anexo à fatura, ou 
disponibilizado em seu sítio na internet, em 
um espaço de acesso restrito. 
IX b – Para as unidades consumidoras 
cadastradas no sistema de compensação de 
energia elétrica que não possuem 
microgeração ou minigeração distribuída, a 
fatura deve conter o total de créditos 
utilizados na correspondente unidade 
consumidora por posto tarifário, se houver. 
X - Para as unidades consumidoras atendidas 
em tensão primária com equipamentos de 
medição instalados no secundário dos 
transformadores deverá ser deduzida a 
perda por transformação da energia injetada 
por essa unidade consumidora, nos termos 
do art. 94 da Resolução Normativa nº 414, 
de 9 de setembro de 2010. 
XI – Os créditos são determinados em 
termos de energia elétrica ativa, não estando 
sua quantidade sujeita a alterações nas 
tarifas de energia elétrica. 
§1º. Aplica-se de forma complementar as 
disposições da Resolução Normativa nº 414, 
de 9 de setembro de 2010, relativas aos 
procedimentos para faturamento. 
§2º Os efeitos tarifários decorrentes do 
sistema de compensação de energia elétrica 
devem ser contemplados nos Procedimentos 
de Regulação Tarifária – PRORET.” 

da modicidade tarifária sem que o 
consumidor faça jus a qualquer forma de 
compensação após esse prazo. 
VIII - eventuais créditos de energia ativa 
existentes no momento do encerramento da 
relação contratual do consumidor serão 
revertidos em prol da modicidade tarifária 
sem que o consumidor faça jus a qualquer 
forma de compensação. 
IX – adicionalmente às informações definidas 
na Resolução Normativa nº 414, de 2010, a 
fatura dos consumidores que possuem 
microgeração ou minigeração distribuída 
deve conter, por posto tarifário: 
a) o saldo anterior de créditos; 
b) a energia elétrica ativa consumida; 
c) o montante de energia elétrica ativa 
injetada; 
d) os históricos de energia elétrica ativa 
consumida e injetada nos últimos 12 meses; 
e) o total de créditos utilizados, 
discriminados por unidade consumidora; 
f) o total de créditos expirados; 
g) o saldo atualizado de créditos; 
h) a próxima parcela do saldo atualizado de 
créditos a expirar e o ciclo de faturamento 
em que ocorrerá; e 
i) informação da participação da unidade 
consumidora no sistema de compensação de 
energia elétrica. 
IX a –As informações elencadas no inciso IX 
podem ser fornecidas ao consumidor, à 
critério da distribuidora, por meio de um 
demonstrativo específico, anexo à fatura, ou 
disponibilizado em seu sítio na internet, em 
um espaço de acesso restrito. 
IX b – Para as unidades consumidoras 
cadastradas no sistema de compensação de 
energia elétrica que não possuem 
microgeração ou minigeração distribuída, a 
fatura deve conter o total de créditos 
utilizados na correspondente unidade 
consumidora por posto tarifário, se houver. 
X - Para as unidades consumidoras atendidas 
em tensão primária com equipamentos de 
medição instalados no secundário dos 
transformadores deverá ser deduzida a 
perda por transformação da energia injetada 
por essa unidade consumidora, nos termos 
do art. 94 da Resolução Normativa nº 414, 
de 9 de setembro de 2010. 
XI – Os créditos são determinados em 
termos de energia elétrica ativa, não estando 
sua quantidade sujeita a alterações nas 
tarifas de energia elétrica. 
 
§1º Aplica-se as unidades consumidoras 
localizadas em Condomínios legalmente 
constituídos, cujas áreas sejam contíguas, as 



seguintes disposições relativas aos 
procedimentos de faturamento: 

a) os montantes de energia ativa 
injetada que não tenham sido 
compensados na própria unidade 
consumidora poderão ser utilizados 
para compensar o consumo de 
outras unidades consumidoras 
localizadas no mesmo Condomínio 
previamente cadastradas para esse 
fim e atendidas pela mesma 
distribuidora; 

b) para as unidades consumidoras 
localizadas no mesmo Condomínio, 
a energia excedente pode ser 
alocada entre os integrantes, 
conforme a definição do percentual 
de energia para cada unidade 
consumidora, sem a necessidade de 
compensar o consumo da unidade 
consumidora na qual se encontra 
instalada a central geradora.  

c) o montante de energia injetado por 
unidade consumidora do grupo A e 
utilizado para compensar a energia 
em unidades consumidoras do 
grupo B não deverá observar a 
relação entre as componentes da 
tarifa em R$/MWh (TUSD +TE), 
publicadas nas Resoluções 
Homologatórias que aprovam os 
reajustes ou revisões tarifárias. 

d) A distribuidora deve atender às 
solicitações de alteração do 
cadastro das unidades 
consumidoras do condomínio, desde 
que efetuadas por escrito, pelo 
representante legal do condomínio, 
e com antecedência mínima de 180 
(cento e oitenta) dias de sua 
aplicação, sendo vedada mais de 
uma alteração em um período de 
12 (doze) meses. 

 
§12º. Aplica-se de forma complementar as 
disposições da Resolução Normativa nº 414, 
de 9 de setembro de 2010, relativas aos 
procedimentos para faturamento. 
 
§23º Os efeitos tarifários decorrentes do 
sistema de compensação de energia elétrica 
devem ser contemplados nos Procedimentos 
de Regulação Tarifária – PRORET.”. 

Art. 5º Alterar o art. 8º da Resolução 
Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 8º O sistema de medição deve observar 
as especificações técnicas do PRODIST e ser 
instalado pela distribuidora, sem custos para 

 

Justificativa dos incisos IV e V-a: Incluir 
o tratamento da união de Direito 
proposto com a inclusão do Art. X-A. 
 
Justificativa do Inciso V-b: excluído 
pois, a obrigação de vistoria, que vai 



o acessante.” além dos equipamentos relacionados ao 
padrão de instalação, cria uma 
necessidade extraordinária que 
dificultará a operacionalização dos 
acessos. A carga declarada fornece os 
subsídios para os estudos de rede, 
assim como dimensionamento das 
proteções, sem que haja necessidade 
de se fazer senso de cargas no interior 
das unidades consumidoras, cujo o real 
funcionamento nunca conheceremos 
representando apenas um esforço não 
justificado. 

 


