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LEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995
(Vide Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
Estabelece
normas
para
outorga
e
prorrogações das concessões e permissões de
serviços públicos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.....................................................................................................................................................................................

CAPÍTULO II
DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
.....................................................................................................................................................................................

Seção III
Das Opções de Compra de Energia Elétrica por parte dos Consumidores
.....................................................................................................................................................................................

Art. 16. É de livre escolha dos novos consumidores, cuja carga seja igual ou maior
que 3.000 kW, atendidos em qualquer tensão, o fornecedor com quem contratará sua compra
de energia elétrica.
Seção IV
Das Instalações de Transmissão e dos Consórcios de Geração
Art. 17. O poder concedente deverá definir, dentre as instalações de transmissão,
as que se destinam à formação da rede básica dos sistemas interligados, as de âmbito próprio
do concessionário de distribuição, as de interesse exclusivo das centrais de geração e as
destinadas a interligações internacionais. ("Caput" do artigo com redação dada pela Lei nº
12.111, de 9/12/2009)
§ 1º As instalações de transmissão de energia elétrica componentes da rede básica
do Sistema Interligado Nacional - SIN serão objeto de concessão, mediante licitação, na
modalidade de concorrência ou de leilão e funcionarão integradas ao sistema elétrico, com
regras operativas aprovadas pela Aneel, de forma a assegurar a otimização dos recursos
eletroenergéticos existentes ou futuros. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.943, de
28/5/2009)
§ 2º As instalações de transmissão de âmbito próprio do concessionário de
distribuição poderão ser consideradas pelo poder concedente parte integrante da concessão de
distribuição.
§ 3º As instalações de transmissão de interesse restrito das centrais de geração
poderão ser consideradas integrantes das respectivas concessões, permissões ou autorizações.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.648, de 27/5/1998)
§ 4º As instalações de transmissão, existentes na data de publicação desta Lei,
serão classificadas pelo poder concedente, para efeito de prorrogação, de conformidade com o
disposto neste artigo.
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§ 5º As instalações de transmissão, classificadas como integrantes da rede básica,
poderão ter suas concessões prorrogadas, segundo os critérios estabelecidos nos arts. 19 e 22,
no que couber.
§ 6º As instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações
internacionais outorgadas a partir de 1º de janeiro de 2011 e conectadas à rede básica serão
objeto de concessão de serviço público de transmissão, mediante licitação na modalidade de
concorrência ou leilão, devendo ser precedidas de Tratado Internacional. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 12.111, de 9/12/2009)
§ 7º As instalações de transmissão necessárias aos intercâmbios internacionais de
energia elétrica outorgadas até 31 de dezembro de 2010 poderão ser equiparadas, para efeitos
técnicos e comerciais, aos concessionários de serviço público de transmissão de que trata o §
6º, conforme regulação da Aneel, que definirá, em especial, a receita do agente, as tarifas de
que tratam os incisos XVIII e XX do art. 3º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e a
forma de ajuste dos contratos atuais de importação e exportação de energia. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 12.111, de 9/12/2009)
§ 8º Fica vedada a celebração de novos contratos de importação ou exportação de
energia elétrica pelo agente que for equiparado ao concessionário de serviço público de
transmissão de que trata o § 7º. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.111, de 9/12/2009)
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ..........
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LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor,
de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da
Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.
Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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DECRETO Nº 5.163, DE 30 DE JULHO DE 2004
Regulamenta a comercialização de energia
elétrica, o processo de outorga de concessões e
de autorizações de geração de energia elétrica,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nºs 9.074, de 7 de julho de
1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 9.648, de 27 de maio de 1998, 10.438, de 26 de
abril de 2002, 10.604, de 17 de dezembro de 2002, e 10.848, de 15 de março de 2004,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS REGRAS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Art. 1º A comercialização de energia elétrica entre concessionários,
permissionários e autorizados de serviços e instalações de energia elétrica, bem como destes
com seus consumidores no Sistema Interligado Nacional - SIN, dar-se-á nos Ambientes de
Contratação Regulada ou Livre, nos termos da legislação, deste Decreto e de atos
complementares.
§ 1º A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL expedirá, para os fins do
disposto no caput, em especial, os seguintes atos:
I - a convenção de comercialização;
II - as regras de comercialização; e
III - os procedimentos de comercialização.
§ 2º Para fins de comercialização de energia elétrica, entende-se como:
I - Ambiente de Contratação Regulada - ACR o segmento do mercado no qual se
realizam as operações de compra e venda de energia elétrica entre agentes vendedores e
agentes de distribuição, precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos em lei,
conforme regras e procedimentos de comercialização específicos;
II - Ambiente de Contratação Livre - ACL o segmento do mercado no qual se
realizam as operações de compra e venda de energia elétrica, objeto de contratos bilaterais
livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos;
III - agente vendedor o titular de concessão, permissão ou autorização do poder
concedente para gerar, importar ou comercializar energia elétrica;
IV - agente de distribuição o titular de concessão, permissão ou autorização de
serviços e instalações de distribuição para fornecer energia elétrica a consumidor final
exclusivamente de forma regulada;
V - agente autoprodutor o titular de concessão, permissão ou autorização para
produzir energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo;
VI - ano-base "A" o ano de previsão para o início do suprimento da energia
elétrica adquirida pelos agentes de distribuição por meio dos leilões de que trata este Decreto;
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VII - ano "A - 1" o ano anterior ao ano-base "A" em que se realizam os leilões de
compra de energia elétrica;
VIII - ano "A - 3" o terceiro ano anterior ao ano-base "A" em que se realizam os
leilões de compra de energia elétrica;
IX - ano "A - 5" o quinto ano anterior ao ano-base "A" em que se realizam os
leilões de compra de energia elétrica;
X - consumidor livre é aquele que, atendido em qualquer tensão, tenha exercido a
opção de compra de energia elétrica, conforme as condições previstas nos arts. 15 e 16 da Lei
nº 9.074, de 7 de julho de 1995; e
XI - consumidor potencialmente livre é aquele que, a despeito de cumprir as
condições previstas no art. 15 da Lei nº 9.074, de 1995, é atendido de forma regulada. (Inciso
com redação dada pelo Decreto nº 5.249, de 20/10/2004)
§ 3º Dependerá de autorização da ANEEL a comercialização, eventual e
temporária, pelo agente autoprodutor, de seus excedentes de energia elétrica.
Art. 2º Na comercialização de energia elétrica de que trata este Decreto deverão
ser obedecidas, dentre outras, as seguintes condições:
I - os agentes vendedores deverão apresentar lastro para a venda de energia e
potência para garantir cem por cento de seus contratos, a partir da data de publicação deste
Decreto;
II - os agentes de distribuição deverão garantir, a partir de 1º de janeiro de 2005, o
atendimento a cem por cento de seus mercados de energia e potência por intermédio de
contratos registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e, quando
for o caso, aprovados, homologados ou registrados pela ANEEL; e
III - os consumidores não supridos integralmente em condições reguladas pelos
agentes de distribuição e agentes vendedores deverão, a partir de 1º de janeiro de 2005,
garantir o atendimento a cem por cento de suas cargas, em termos de energia e potência, por
intermédio de geração própria ou de contratos registrados na CCEE e, quando for o caso,
aprovados, homologados ou registrados na ANEEL.
§ 1º O lastro para a venda de que trata o inciso I do caput será constituído pela
garantia física proporcionada por empreendimento de geração próprio ou de terceiros, neste
caso, mediante contratos de compra de energia ou de potência.
§ 2º A garantia física de energia e potência de um empreendimento de geração, a
ser definida pelo Ministério de Minas e Energia e constante do contrato de concessão ou ato
de autorização, corresponderá às quantidades máximas de energia e potência elétricas
associadas ao empreendimento, incluindo importação, que poderão ser utilizadas para
comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio de contratos.
Art. 3º As obrigações de que tratam os incisos do caput do art. 2º serão aferidas
mensalmente pela CCEE e, no caso de seu descumprimento, os agentes ficarão sujeitos à
aplicação de penalidades, conforme o previsto na convenção, nas regras e nos procedimentos
de comercialização.
§ 1º A aferição de que trata o caput será realizada a partir da data de publicação
deste Decreto, considerando, no caso da energia, o consumo medido e os montantes
contratados nos últimos doze meses.
§ 2º Até 2009, as obrigações de que tratam os incisos II e III do caput do art. 2º
serão aferidas apenas no que se refere à energia.
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§ 3º As penalidades por descumprimento do previsto nos incisos do caput do art.
2º, sem prejuízo da aplicação das disposições vigentes relativas à matéria, terão o seguinte
tratamento:
I - para a obrigação prevista no inciso I daquele artigo, as penalidades serão
aplicáveis a partir da data de publicação deste Decreto; e
II - para as obrigações previstas nos incisos II e III daquele artigo, as penalidades
serão aplicáveis a partir de janeiro de 2006, observado o disposto no § 2º.
§ 4º As receitas resultantes da aplicação de penalidades serão revertidas à
modicidade tarifária no ACR.
§ 5º Até 2014, os agentes ficarão isentos das penalidades por descumprimento da
obrigação de atendimento a cem por cento de seus mercados de potência por intermédio de
contratos registrados na CCEE, nos termos do art. 2º, incisos II e III. (Parágrafo acrescido
pelo Decreto nº 7.317, de 28/9/2010)
§ 6º As penalidades de que trata o caput não serão aplicáveis na hipótese de
exposição contratual involuntária reconhecida pela ANEEL. (Parágrafo acrescido pelo
Decreto nº 7.317, de 28/9/2010)
§ 7º Entende-se por exposição contratual involuntária o não atendimento ao
disposto no art. 2º, inciso II, em razão de:
I - compra frustrada nos leilões de que trata o art. 11, decorrente de contratação de
energia elétrica e de potência inferior à declaração de necessidade de compra apresentada
pelos agentes de distribuição, conforme dispõe o art. 18;
II - acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, reconhecidos pela ANEEL
como decorrentes de eventos alheios à vontade do agente vendedor, nos termos do art. 3º,
inciso V, da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e do art. 2º, §§ 16 e 17, da Lei nº
10.848, de 15 de março de 2004;
III - a opção de retorno de consumidores ou conjunto de consumidores reunidos
por comunhão de interesses de fato ou de direito, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW,
que adquiriram energia elétrica na forma prevista no art. 26, § 5º, da Lei nº 9.427, de 1996, ao
mercado regulado do agente de distribuição em prazo inferior a três anos; e
IV - alterações na distribuição de quotas ou na disponibilidade de energia e
potência de Itaipu Binacional, do PROINFA ou, a partir de 2013, das Usinas Angra 1 e Angra
2. (Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 7.317, de 28/9/2010)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010
Estabelece as
Condições
Gerais
de
Fornecimento de Energia Elétrica de forma
atualizada e consolidada.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA –
ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da
Diretoria, tendo em vista o disposto nas Leis nº 12.007, de 29 de julho de 2009, nº 10.848, de
15 de março de 2004, nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002, nº 10.438, de 26 de abril de
2002, nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, nº 9.074, de
7 de julho de 1995, nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nos Decretos nº 6.523, de 1º de
agosto de 2008, nº 6.219, de 4 de outubro de 2007, nº 5.163, de 30 de julho de 2004, nº 2.335,
de 6 de outubro de 1997, nº 62.724, de 17 de maio de 1968, nº 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, nº 24.643, de 10 de julho de 1934, na Portaria nº 45 do Ministério da Infra-Estrutura, de
20 de março de 1992, o que consta do Processo nº 48500.002402/2007-19, e considerando
que:
em função da Audiência Pública nº 008/2008 e da Consulta Pública nº 002/2009,
realizadas no período de 1º de fevereiro a 23 de maio de 2008 e de 9 de janeiro a 27 de março
de 2009, respectivamente, foram recebidas sugestões de agentes do setor e da sociedade em
geral, as quais contribuíram para o aperfeiçoamento e atualização das Condições Gerais de
Fornecimento de Energia Elétrica, devendo ser observado, no que couber, o disposto na Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, resolve:
Art. 1º Estabelecer, de forma atualizada e consolidada, as condições gerais de
fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras
e consumidores.
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes
definições:
I – aferição de medidor: verificação realizada pela distribuidora, na unidade
consumidora ou em laboratório, dos valores indicados por um medidor e sua conformidade
com as condições de operação estabelecidas na legislação metrológica;
II – agricultura de subsistência: conjunto de técnicas utilizadas para o cultivo de
plantas para obtenção de alimentos e, tendo por finalidade primeira, o sustento familiar;
(Excluído pela REN ANEEL 449, de 20.09.2011)
III – agropecuária: conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas e criar
animais que vivem no solo, com o objetivo de produzir alimentos para o consumo humano.
(Excluído pela REN ANEEL 449, de 20.09.2011)
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IV – aquicultura: atividade de criação ou reprodução de animais ou vegetais
aquáticos, com o objetivo de produzir alimentos para o consumo humano. (Excluído pela
REN ANEEL 449, de 20.09.2011)
V – área urbana: parcela do território, contínua ou não, incluída no perímetro
urbano
pelo Plano Diretor ou por lei municipal específica;
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

