
 

 
 

CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2015 
 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

 
 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 
 

ATO REGULATÓRIO: AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 026/2015 

 
 

EMENTA: Obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de 
Resolução Normativa que revisa a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e a 
Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST. 
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CONTRIBUIÇÕES ANEXO I  
 

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. 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.” 

Modificação do Art. 4º da minuta de alteração da resolução 
482/12, a qual propõe novo texto ao Art. 7º, inciso II da 
resolução original: 
 
 
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 diferença entre 
a consumida e o montante de energia equivalente ao custo 
de disponibilidade: o excedente de energia será igual ao 
montante de energia injetada somada ao montante de 
energia equivalente ao custo de disponibilidade e deduzido a 
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. 
 

Para os consumidores do grupo B, considerando que 
o montante de energia referente ao custo de 
disponibilidade será sempre cobrado (conforme inciso 
I, Art. 7º), não faz sentido realizar a compensação de 
toda a energia consumida. 
 
Caso a energia injetada no mês e/ou excedentes 
acumulados em ciclos de faturamento anteriores, 
sejam utilizados para compensar toda a energia 
consumida no mês corrente e o consumidor ainda 
tenha que pagar pelo montante de energia 
equivalente ao custo de disponibilidade, seria 
caracterizada uma cobrança em duplicidade ou, em 
outras palavras, haveria uma doação à 
concessionária do montante de energia referente ao 
custo de disponibilidade, ocasionando um impacto 
negativo sobre o período de payback do investimento. 
 
De acordo com a alínea “b” do inciso II proposto na 
minuta, é possível notar a preocupação da ANEEL em 
evitar que essa cobrança em duplicidade ocorra. 
Contudo, somente o texto proposto por esta não é 
suficiente. 
 
Propõe-se alterar a alínea “a” do mesmo inciso para 
que o cálculo da energia excedente seja realizado 
levando-se em conta que o montante referente ao 
custo de disponibilidade será faturado (conforme 
inciso I, Art. 7º) e não compensado.  
 
 

 


