
CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 26 /2015 

NOME DA INSTITUIÇÃO: Energybras Energias Renováveis Ltda 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
ATO REGULATÓRIO: Alterar a Resolução Normativa n° 482 de 17 de abril de 
2012 e a seção 3.7 do módulo 3 do PRODIST. 

 

 

1) TEXTO/ANEEL 
a) Artº 4º Alterar o  art. 7º da Resolução  Normativa nº 482, 

de 17 de abril  de 2012, que passar a vigorar com a 
seguinte redação: 

(...) 

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 consumidoras localizadas em  área contíguas.  

TEXTO/INSTITUIÇÃO 

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 seja,  
que faça parte do mesmo  grupo econômico,  CNPJ  de filial e 
CPF da mesma  titularidade. 



“..... áreas contíguas, de diferente consumidores, condomínio  
comercial,  residencial e industrial,  associações de moradores   
dentre outras.  

JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Há necessidade de definir o  que  se entende por titularidade e 
manter o mesmo  CPF,  podendo haver compensação  entre 
CNPJS de empresas do mesmo  grupo econômico. 

Quanto a questão  das áreas contiguas,  faz-se necessário 
esclarecer a possibilidade de participação de associações e 
condomínios,  visto que  é de conhecimento  geral que  a 
maioria  dos  condomínios horizontais  estão de forma  
irregular e hoje são reconhecidos  como  associações nos 
termos do  art. 53 do CCB, enquanto que  o condomínio art.  
1331 do CCB é hoje    muito  comum  em edifícios  verticais  . 

 

2) TEXTO/ANEEL 

Art 4º Alterar o art 7º da Resolução  .... 

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.   

TEXTO/INSTITUIÇÃO 

VIII- eventuais créditos  de energia ativa existentes no 
momento  do encerramento  da relação contratual do 
consumidor poderá  ser transferido para outro endereço cujo o  
titular seja o mesmo  da unidade com sistema de compensação 
de energia elétrica. 

JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Não  pode o  consumidor  ser prejudicado porque mudou de 
endereço e perder os créditos, se ele encerra a relação 
contratual nada impede que seus  créditos  sejam  transferidos 
para outro local. 



 

3) TEXTO/ANEEL 
Art 4º Alterar o art 7º da Resolução ... 
 IX  
a) o saldo anterior  de créditos 
 
 
TEXTO/INSTITUIÇÃO 
 
a) o saldo  anterior  de créditos  em  kWh 

 

JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
 
O credito  deve  ser em  kWh   e não em  reais, pois o  
consumidor  entrega na  rede kWh. 
 

4) TEXTO/ANEEL 
Art 4º Alterar o art 7º da Resolução ... 
 
IXa – As informações elencadas no inciso  IX podem ser 
fornecidas ao consumidor, à critério  da da distribuidora, 
por meio de um  demonstrativo especifico, anexo  à  
fatura, ou  disponibilizado em seu sitio na internet, em um 
espaço de acesso restrito. 
 
 
TEXTO/INSTITUIÇÃO 
 
IXa- As informações elencadas no inciso  IX devem ser 
fornecidas ao consumidor, por meio de um  
demonstrativo especifico, anexo  à  fatura, ou  
disponibilizado em seu sitio na internet, em um espaço de 
acesso restrito. 
 
JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
 



 O Código do Consumidor  garante o acesso  as 
informações e neste caso não pode ser diferente, não 
podemos  colocar como  faculdade da distribuidora, mas 
como  um dever,  tendo em vista o  principio da 
transparência  e a necessidade do consumidor  ter ciência 
detalhada de seus  créditos. 
 

5) TEXTO/ANEEL 
PRODIST  MODULO  3  
2 Etapas para Viabilização  do  Acesso 
 
2.4.5  Caso  a documentação estabelecida no item  2.4.4 
esteja incompleta, a distribuidora deve, imediatamente, 
recusar o pedido  de acesso e notificar o acessante  sobre 
todas  informações pendentes, devendo  o acessante 
realizar uma  nova solicitação de acesso após  a 
regularização  das pendencias identificadas.  
 
TEXTO/INSTITUIÇÃO 
 
2.4.5 Caso  a documentação estabelecida no item  2.4.4 
esteja incompleta, a distribuidora deve, imediatamente 
notificar o acessante  sobre todas  informações 
pendentes, concedendo-lhe  o prazo de 10 dias para que  
complemente a documentação  faltante,  sob pena  de 
arquivar o  processo. Em caso de arquivamento cabe ao   
acessante  realizar uma  nova solicitação de acesso após  
a regularização  das pendencias identificadas.  
 
 
JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Nada impede que seja dado um prazo para que o  acessante 
complemente os documentos,  alias tal pratica é reconhecida 
inclusive na  Justiça, visando  dar celeridade ao  feito,  já  que  
recusar o  pedido  ensejara uma  demora ainda maior  na  
liberação  do processo. 



 

6)TEXTO/ANEEL 

Art 4º Alterar o art 7º da Resolução  .... 

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 
tarifaria sem que  o consumidor faça  jus a qualquer forma  
de compensação após  esse prazo. 

 

TEXTO/INSTITUIÇÃO 

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  60 (sessenta)  meses após  a data  do faturamento 
e serão  revertidos  em prol da modicidade tarifaria sem que  
o consumidor faça  jus a qualquer forma  de compensação 
após  esse prazo. 

JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
A ação de cobrança  da distribuidora para receber seus  
créditos  prescreve em  5 anos  em conformidade com o 
artigo  206 paragrafo  5º I  do Codigo  Civil  Brasileiro,  
portanto,  cabe ao consumidor  usufruir  do seu  credito  
neste prazo,  sob pena de aplicar-lhe uma  penalidade 
injusta e desigual. 
 
7)TEXTO/ANEEL/ Proposta – BANDEIRA VERMELHA 
 
A Resolução nada cita sobre a aplicação da bandeira 
vermelha para o  consumidor  que  produz sua energia em 
conformidade com a Resolução, desta  forma  
entendemos   que  a bandeira vermelha deveria ser 
excluída do  micro e minigerador.  



 
8) TEXTO/ANEEL/ Proposta 
 
PRODIST SEÇÃO 3.7  Requisitos  de Projetos  
Tabela  1 – Requisitos  mínimos  em função  da potencia  
instalada 
 
Necessidade de constar  na  Norma a permissão para uso 
de inversores híbridos que poderão  ser usados  com  
baterias em   um  sistema  on  grid.   
 
JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
Note que  da forma  como esta  quando a energia da rede 
cai,  o  acessante fica sem  energia  elétrica,  contudo,  
com o uso de um  inversor  hibrido e baterias  que 
servirão  como  nobreak  ou  UPS ele poderá usar a 
energia  acumulada nas baterias ou  da geração, sem  que 
cause qualquer risco para a rede,  já que  seria  
inicialmente  alimentado um  quadro secundário para 
separação  dos  circuitos e não haveria  riscos  de manter 
a rede on grid  energizada,  visto que  conforme dito  os 
circuitos  seriam separados e o  inversor  dispõe de 
controles que  cessam  a entrada de energia na  rede.  
Como  é de conhecimento alguns  fabricantes já dispõem  
deste tipo de inversor  como a Schneider e Outback,  
Ingetean  etc.  Note que  tal pratica é  usada na  Europa e 
nos  EUA. 
 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


