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EMENTA: Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012 e o Módulo 3 dos 
Procedimentos de Distribuição - PRODIST. 
 
 
 
 

 

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 

IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a 
que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer 
dispositivo. 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 



Art.4o. Alterar o artigo 7o da Resolução 
Normativa no. 482 
(...) 

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; 

 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 os componentes da tarifa em 
R$/MWh (TUSD + TE), publicadas nas 
Resoluções Homologatórias que aprovam os 

Art.4o. Alterar o artigo 7o da Resolução Normativa no. 482  
(...) 

 
II - o consumo de energia elétrica ativa a ser faturado é a 
diferença em kWh entre a energia consumida no mês, 
deduzidas a energia injetada no mês, também em kWh, e 
eventual excedente de energia acumulado em ciclos de 
faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso; 

 

 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

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 kWh, em 
outros postos tarifários dentro do mesmo ciclo de faturamento. 

 
 

 

Atualmente, o crédito gerado ao consumidor quando 
há excedente em sua geração é armazenado em 
kWh, não havendo motivo para que, no momento da 
compensação, haja conversão da unidade de energia 
ativa (kWh) em unidade monetária (R$/MWh, no qual 
se agrega TE + TUSD). Isso porque a operação em 
questão é de troca, ou seja, não há comercialização 
de energia, de tal forma que a utilização de unidades 
monetárias não se faz necessária. Além disso, e 
sobretudo, a determinação da compensação em 
kWh e não em unidade monetária soluciona o 
problema de incidência do ICMS e do PIS-COFINS 
na micro e minigeração de energia, uma vez que, 
como a conversão em unidade monetária só 
ocorreria ao final da operação, o recolhimento de 
imposto só se daria sobre o valor líquido. É uma 
forma de se interferir no problema que tanto afeta o 
tempo de retorno do investimento feito no sistema 
sem, contudo, ferir a divisão de poderes e 
competências estabelecida na Constituição. Além dos 
motivos já elencados, a compensação em kWh e não 
em R$/MWh simplifica os processos de compensação 
que ocorrerem entre unidades consumidoras do 
Grupo B (no qual há somente um posto tarifário) e do 
Grupo A (no qual existem mais postos). 
 
 
 
Atualmente, o crédito gerado ao consumidor quando 
há excedente em sua geração é armazenado em 
kWh, não havendo motivo para que, no momento da 
compensação, haja conversão da unidade de energia 
ativa (kWh) em unidade monetária (R$/MWh, no qual 
se agrega TE + TUSD). Isso porque a operação em 
questão é de troca, ou seja, não há comercialização 
de energia, de tal forma que a utilização de unidades 
monetárias não se faz necessária. Além disso, e 
sobretudo, a determinação da compensação em 



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 consumidoras localizadas em áreas 
contíguas. 
 

(...) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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, de unidades 
consumidoras reunidas por comunhão de interesses de fato ou 
de direito, ou, de unidades consumidoras localizadas em áreas 
contíguas. 
 

 

 

(...) 

 
 

 
 

kWh e não em unidade monetária soluciona o 
problema de incidência do ICMS e do PIS-COFINS 
na micro e minigeração de energia, uma vez que, 
como a conversão em unidade monetária só 
ocorreria ao final da operação, o recolhimento de 
imposto só se daria sobre o valor líquido. É uma 
forma de se interferir no problema que tanto afeta o 
tempo de retorno do investimento feito no sistema 
sem, contudo, ferir a divisão de poderes e 
competências estabelecida na Constituição. Além dos 
motivos já elencados, a compensação em kWh e não 
em R$/MWh simplifica os processos de compensação 
que ocorrerem entre unidades consumidoras do 
Grupo B (no qual há somente um posto tarifário) e do 
Grupo A (no qual existem mais postos). 
 
 
 
A alteração sugerida visa implementar o sistema 
conhecido como “virtual net metering”, contemplado 
na Nota Técnica 017/2015 – SRD/ANEEL, integrante 
desse processo de consulta pública, que em seu item 
70 dispõe: “Cenário II: permitir que unidades 
consumidoras reunidas por comunhão de 
interesses de fato possam participar do sistema 
de compensação de energia elétrica; (...)”.  
Para além disso, vale ressaltar que a redação original 
da Resolução 482, antes da alteração feita pela 
Resolução 517/12, já previa o virtual net metering, 
tendo a alteração ocorrido por manifestação contrária 
do Conselho Nacional de Política Fazendária. No 
entanto, essa questão se encontra superada com a 
publicação no dia 27/04, por aquele órgão, do 
Convênio 16/15. 
 
 
 
 



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. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V a – para os casos de unidades consumidoras localizadas em 
áreas contíguas, a energia injetada 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. 

 

 

 

VI - em cada unidade consumidora participante do sistema de 
compensação de energia elétrica, esta deve se dar 
primeiramente no posto tarifário em que ocorreu a geração e, 
posteriormente, nos demais postos tarifários, sempre em 
unidade de energia ativa (kWh), com a conversão em unidade 
monetária (R$/MWh) somente do saldo resultante após a 
compensação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugere-se a substituição do termo “excedente” pelo 
termo “injetada”, haja vista que, como não há 
necessidade de haver compensação na unidade 
consumidora na qual o sistema se encontra instalado, 
a energia a ser alocada entre as outras unidades não 
necessariamente é a excedente/ que sobrou após a 
compensação. 
 
 
 
 
 
Atualmente, o crédito gerado ao consumidor quando 
há excedente em sua geração é armazenado em 
kWh, não havendo motivo para que, no momento da 
compensação, haja conversão da unidade de energia 
ativa (kWh) em unidade monetária (R$/MWh, no qual 
se agrega TE + TUSD). Isso porque a operação em 
questão é de troca, ou seja, não há comercialização 
de energia, de tal forma que a utilização de unidades 
monetárias não se faz necessária. Além disso, e 
sobretudo, a determinação da compensação em 
kWh e não em unidade monetária soluciona o 
problema de incidência do ICMS e do PIS-COFINS 
na micro e minigeração de energia, uma vez que, 
como a conversão em unidade monetária só 
ocorreria ao final da operação, o recolhimento de 
imposto só se daria sobre o valor líquido. É uma 
forma de se interferir no problema que tanto afeta o 
tempo de retorno do investimento feito no sistema 
sem, contudo, ferir a divisão de poderes e 
competências estabelecida na Constituição. Além dos 
motivos já elencados, a compensação em kWh e não 
em R$/MWh simplifica os processos de compensação 
que ocorrerem entre unidades consumidoras do 
Grupo B (no qual há somente um posto tarifário) e do 
Grupo A (no qual existem mais postos). 
 



 

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. 

 

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, serão computados em 
unidade energética (kWh) e não monetária e expiram 60 
(sessenta) meses após a data de seu faturamento, ocasião em 
que serão revertidos em prol da modicidade tarifária sem que o 
consumidor faça jus a qualquer forma de compensação após 
esse prazo. 

 
No cenário atual, no qual a inflação e os aumentos da 
tarifa de eletricidade são elevados e constantes, 
garantir que o crédito gerado pelo sistema conectado 
à rede continuará sendo armazenado em unidade de 
energia ativa (kWh) é a melhor forma de se garantir a 
manutenção do valor dessa produção excedente no 
tempo. 
 
Além disso, o prazo fixado na Resolução 482, de 3 
anos, poderia ser expandido, uma vez que a energia 
excedente não fica armazenada, sendo enviada à 
rede e consumida de imediato por outra unidade. 
Assim, propõe-se a expansão do prazo para 5 anos, 
em paralelo ao prazo prescricional de dívidas líquidas 
trazido pelo Código Civil Brasileiro em seu artigo 206, 
§5º, I.  
 
Ressalte-se que, em caso de acolhimento dessa 
sugestão, se faz necessária também a alteração do 
prazo constante no art. 6º, §1º, da Resolução 482, 
que não foi incluído na proposta que ora se analisa.  

Art. XX – Não há Art.XX. Compete à distribuidora providenciar, por meio de 
seu sítio na internet, um sistema online para o 
recebimento, acompanhamento e atualização de cada 
etapa dos procedimentos para acesso de micro e 
minigeração distribuída participante do Sistema de 
Compensação de Energia Elétrica ao sistema de 
distribuição. Tal sistema deverá permitir o envio de toda 
a documentação pertinente ao processo em formato 
eletrônico, pelo proprietário de sistema de micro ou 
minigeração, bem como o envio de mensagens e 
informações de responsabilidade da acessada ao 
proprietário de sistema de micro ou minigeração. 

A possibilidade de submissão online do pedido de 
acesso garante considerável redução de custos e 
ganho de agilidade nas etapas do processo, tanto 
para as acessadas, quanto para os acessantes. 
Países que utilizam sistemas online já comprovaram 
as vantagens desta metodologia, a exemplo de 
Portugal (vide fonte abaixo). Esta medida reduz 
consideravelmente o tempo de espera e os custos 
relativos aos processos burocráticos envolvidos 
nestas etapas, os chamados “soft costs” ou “custos 
administrativos”. Conforme descrito na Nota Técnica 
0017/2015-SRD/ANEEL, o tempo total para o 
consumidor conseguir conectar a geração distribuída 
é bastante elevado e varia muito de distribuidora para 
distribuidora. A estruturação de um sistema 
padronizado online irá auxiliar as acessadas e 



 

acessantes, reduzindo o envio de documentação 
física e o deslocamento de acessantes até um posto 
de atendimento da acessada. 
Esta proposta contribui para atingir os novos prazos e 
metas estabelecidos pela ANEEL para as acessadas. 

PRODIST – MÓDULO 3 
 
Texto original: não há. 

PRODIST – MÓDULO 3 
 
2.1.1. A acessada deverá providenciar, através de seu sítio na 
internet, um sistema online para o recebimento, 
acompanhamento e atualização de cada etapa dos 
procedimentos para acesso de micro e minigeração 
distribuída participante do Sistema de Compensação de Energia 
Elétrica ao sistema de distribuição. Tal sistema deverá permitir 
o envio de toda a documentação pertinente ao processo em 
formato eletrônico, pelo acessante ou seu representante, bem 
como o envio ao acessante de mensagens e informações de 
responsabilidade da acessada. 

A possibilidade de submissão online do pedido de 
acesso garante considerável redução de custos e 
ganho de agilidade nas etapas do processo, tanto 
para as acessadas, quanto para os acessantes. 
Países que utilizam sistemas online já comprovaram 
as vantagens desta metodologia, a exemplo de 
Portugal (vide fonte abaixo). Esta medida reduz 
consideravelmente o tempo de espera e os custos 
relativos aos processos burocráticos envolvidos 
nestas etapas, os chamados “soft costs” ou “custos 
administrativos”. Conforme descrito na Nota Técnica 
0017/2015-SRD/ANEEL, o tempo total para o 
consumidor conseguir conectar a geração distribuída 
é bastante elevado e varia muito de distribuidora para 
distribuidora. A estruturação de um sistema 
padronizado online irá auxiliar as acessadas e 
acessantes, reduzindo o envio de documentação 
física e o deslocamento de acessantes até um posto 
de atendimento da acessada. 
Esta proposta contribui para atingir os novos prazos e 
metas estabelecidos pela ANEEL para as acessadas. 


