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Capítulo X

Competência e atribuições das 
concessionárias de distribuição de 
energia elétrica

	 Por	intermédio	da	Agência	Nacional	de	Energia	

Elétrica	 (Aneel),	 autarquia	 especial	 vinculada	 ao	

Ministério	 de	Minas	 e	 Energia	 (MME),	 realiza-se	 a	

busca	permanente	pelo	equilíbrio	na	regulação	e	na	

fiscalização	do	setor	elétrico.	Entre	essas	 relações,	

está	 a	 figura	 das	 concessionárias	 de	 distribuição	

de	 energia,	 ente	mais	 próximo	 dos	 consumidores-

clientes.	 Também	 nessa	 seara,	 a	 agência	

consolida-se	 como	 uma	 agência	 tecnicamente	

competente	 e	 dotada	 de	 independência	 decisória	

para	 proporcionar	 condições	 favoráveis	 ao	

desenvolvimento	 do	 setor	 e	 em	 benefício	 da	

sociedade.

	 O	enfoque	para	análise,	neste	capítulo,	é	relativo	

à	competência	e	às	atribuições	das	concessionárias	

de	 distribuição	 de	 energia,	 e	 estará	 alicerçado	 na	

normatização	 vigente	 no	 país.	 Nesta	 esteira,	 uma	

consistente	produção	de	regras	e	normas	jurídicas,	

notadamente	 as	 resoluções	 emanadas	 por	 esta	

agência	 reguladora,	 centralizam	 a	 aplicação	 dos	

preceitos	legais	no	sistema	brasileiro.

	 Um	 dos	 aspectos	 basilares	 da	 regulação	 e	

fiscalização	 presentes	 nas	 agências	 reguladoras	

é	 que	 impõe	 tanto	 aos	 entes	 concessionários	

e	 permissionários	 de	 fornecimento	 de	 energia	

elétrica	quanto	aos	consumidores	a	necessidade	de	

observância	das	regras	contidas	na	Resolução	n.	456,	

de	29	de	novembro	de	2000,	que	estabelece,	traça	

e	consolida	as	condições	gerais	de	fornecimento	de	
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energia	elétrica	em	todo	território	nacional.	

	 Com	 o	 intuito	 de	 contribuir	 para	 o	

aperfeiçoamento	 da	 regulamentação	 e	 para	 o	

entendimento	uníssono,	há	no	artigo	segundo	dessa	

resolução	 as	 definições	 conceituais	 mais	 usuais	

inerente	 ao	 ambiente	 regulado,	 dentre	 as	 quais,	

destacamos:

¤ Relativa aos entes participantes:

...

II - Concessionária ou permissionária: agente 

titular de concessão ou permissão federal para 

prestar o serviço público de energia elétrica, 

referenciado, doravante, apenas pelo termo 

‘concessionária’. 

III - Consumidor: pessoa física ou jurídica, ou 

comunhão de fato ou de direito, legalmente 

representada, que solicitar a concessionária o 

fornecimento de energia elétrica e assumir a 

responsabilidade pelo pagamento das faturas e 

pelas demais obrigações fixadas em normas e 

regulamentos da Aneel, assim vinculando-se aos 

contratos de fornecimento, de uso e de conexão 

ou de adesão, conforme cada caso. 

IV - Consumidor livre: consumidor que pode 

optar pela compra de energia elétrica junto a 

qualquer fornecedor, conforme legislação e 

regulamentos específicos.

...
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¤ Relativa à contratação do serviço a ser prestado:

...

V - Contrato de adesão: instrumento contratual com 

cláusulas vinculadas às normas e regulamentos aprovados 

pela ANEEL, não podendo o conteúdo das mesmas ser 

modificado pela concessionária ou consumidor, a ser aceito 

ou rejeitado de forma integral. 

VI - Contrato de fornecimento: instrumento contratual 

em que a concessionária e o consumidor responsável 

por unidade consumidora do Grupo “A” ajustam as 

características técnicas e as condições comerciais do 

fornecimento de energia elétrica. 

VII - Contrato de uso e de conexão: instrumento contratual 

em que o consumidor livre ajusta com a concessionária 

as características técnicas e as condições de utilização do 

sistema elétrico local, conforme regulamentação específica.

...

	 Por	 este	 viés,	 seguindo	 o	 disposto	 nesta	 mesma	 regra,	 o	

art.	 5º	 informa	 que	 a	 concessionária	 “deverá	 comunicar,	 por	

escrito,	 quando	 da	 efetivação	 do	 pedido	 de	 fornecimento	 ou	

sempre	que	solicitado,	as	opções	disponíveis	para	faturamento	

ou	 mudança	 de	 grupo	 tarifário	 e	 prestar	 as	 informações	

necessárias	e	adequadas	a	cada	caso,	cabendo	ao	consumidor	

formular	sua	opção	também	por	escrito”.

	 Assim	 sendo,	 visando	 a	 induzir	 de	 forma	mais	 objetiva	 o	

cumprimento	da	obrigação	do	concessionário	com	os	princípios	

teleológicos	 da	 prestação	 dos	 serviços	 públicos	 de	 energia	

elétrica,	 há	 a	 necessidade	 da	 comunicação	 ao	 consumidor,	

por	 escrito	 das	 opções	 disponíveis	 para	 o	 seu	 faturamento	 e	

a	 prestação	das	 informações	 necessárias	 e	 adequadas	 a	 cada	

caso.	 É	 o	 que	 se	 depreende,	 ainda,	 nos	 artigos	 18	 e	 53	 da	

citada	Resolução:

Art. 18. A concessionária classificará a unidade 

consumidora de acordo com a atividade nela exercida, 

ressalvadas as exceções previstas nesta Resolução.

§ 1º A concessionária deverá analisar todos os elementos 

de caracterização da unidade consumidora objetivando 

a aplicação da tarifa mais vantajosa a que o consumidor 

tiver direito, em especial quando a finalidade informada 

for residencial, caso em que a classificação será definida 

considerando as subclasses residencial, residencial baixa 

renda ou rural agropecuária residencial. 

...

Art. 53. Os critérios de inclusão na estrutura tarifária 

convencional ou horo-sazonal aplicam-se às unidades 

consumidoras do Grupo “A”, conforme as condições a 

seguir estabelecidas:
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a IV - Opcionalmente na estrutura tarifária horo-sazonal, 

com aplicação da Tarifa Azul ou Verde, conforme opção do 

consumidor: para as unidades consumidoras atendidas pelo 

sistema elétrico interligado e com tensão de fornecimento 

inferior a 69 kV, sempre que a demanda contratada for 

inferior a 300 kW.

...

	 Deste	mesmo	balizador	legal,	Resolução	n.	456/2000,	vem	

o	estabelecimento	das	 responsabilidades	do	 fornecedor	e	nos	

direitos	do	consumidor	de	energia	elétrica,	inserido	no	art.	95,	

em	 que	 a	 concessionária	 é	 responsabilizada	 pela	 prestação	

de	 serviço	 adequado	 a	 todos	 os	 consumidores,	 devendo	 a	

mesma	satisfazer	as	condições	de	regularidade,	generalidade,	

continuidade,	 eficiência,	 segurança,	 atualidade,	 modicidade	

das	 tarifas	 e	 cortesia	 no	 atendimento,	 assim	 como	 prestar	

informações	para	a	defesa	de	interesses	individuais	e	coletivos.

	 Ainda	 neste	 mesmo	 sentido,	 há	 a	 disposição	 no	 art.	 100	

da	obrigatoriedade	do	concessionário	desenvolver,	em	caráter	

permanente	e	de	maneira	adequada,	campanhas	com	vistas	a:

I - informar ao consumidor, em particular e ao público em 

geral, sobre os cuidados especiais que a energia elétrica 

requer na sua utilização;

II - divulgar os direitos e deveres específicos do consumidor 

de energia elétrica;

III - orientar sobre a utilização racional e formas de 

combater o desperdício de energia elétrica; e

IV - divulgar outras orientações por determinação da Aneel. 

(sem grifos no original)

	 Portanto,	 o	 que	 se	 percebe	 de	 modo	 límpido	 é	 que	 o	

princípio	da	boa	 fé	objetiva	 foi	 albergado	pela	normatização	

do	Setor	Elétrico	antes	mesmo	do	Novo	Código	Civil.

	 Além	 deste	 fato,	 sobremodo,	 é	 que	 estas	 expressões	 não	

se	 exaurem	 no	momento	 da	 contratação	 de	 fornecimento	 de	

energia	 elétrica	 e	 contaminam	 todos	 os	 momentos	 em	 que	

energia	elétrica	está	sendo	fornecida,	haja	vista	a	característica	

inerente	a	este	serviço	que	é	a	continuidade.

	 Percebe-se,	 sob	este	prisma,	que	os	entes	concessionários	

deste	 serviço	 estão	 adstritos	 ao	 regime	 de	 concessão	 e	

permissão	 da	 prestação	 dos	 serviços	 públicos,	 consoante	

previsão	 constitucional	 disposta	no	 art.	 175,	 leis	 n.	 8.987/95	

e	n.	9.074/95,	normas	legais	pertinentes	e	pelas	cláusulas	dos	

indispensáveis	contratos	celebrados	com	o	poder	público.

	 Tendo	 em	 vista	 tratar-se	 de	 um	 serviço	 público	 que	 é	

concedido,	 Oswaldo	 Aranha	 Bandeira	 de	 Mello	 conceituou	

o	 instituto	 como	 ‘o	 ato	 pelo	 qual	 o	 poder	 público	 incumbe	

a	 uma	 pessoa,	 natural	 ou	 jurídica,	 de	 exercer	 um	 serviço	

público.	Embora	continue	a	ter	o	caráter	de	serviço	público	é	

ele	exercido	em	nome	e	por	conta	e	risco	do	concessionário’	

(Natureza	jurídica	da	concessão	de	serviço	público,	Revista	da	

Faculdade	de	Direito	de	Porto	Alegre,	1951).

	 A	legitimidade	para	a	utilização	de	ambos	os	instrumentos,	

que	estão	a	serviço	do	Estado	para	ofertar	serviços	que	venham	

de	 encontro	 às	 expectativas	 dos	 cidadãos,	 decorre	 de	 texto	

expresso	da	Constituição	Federal	de	1988,	especificamente	em	

seu	artigo	175.

CF Art. 175. Incube ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - O regime de empresas concessionárias e permissionárias 

de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de 

sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 

fiscalização e rescisão da concessão ou permissão.

... 

	 Assim,	 foi	 editada	 a	 Lei	 n.	 9.074/95,	 cuja	 disposição	

contém	quais	 serviços	 são	 objeto	 de	 delegação	 e	 concessão,	

residindo	nesse	dispositivo	legal	os	serviços	de	energia	elétrica,	

elencados	em	seu	Capítulo	II,	especificamente	no	artigo	4º:	

Art. 4o As concessões, permissões e autorizações de 

exploração de serviços e instalações de energia elétrica e 

de aproveitamento energético dos cursos de água serão 

contratadas, prorrogadas ou outorgadas nos termos desta e 

da Lei n. 8.987, e das demais.

	 Neste	 particular,	 temos	 um	 problema	 pelo	 qual	 passa	 o	

setor	 elétrico	 nacional,	 no	 presente	 momento,	 relativo	 ao	

vencimento,	 nos	 próximos	 anos,	 dos	 prazos	 dos	 contratos	

de	 concessão	 de	muitas	 empresas	 de	 geração,	 transmissão	 e	

distribuição	de	energia	elétrica.

	 Torna-se	 imperioso,	 assim,	 o	 destaque	 para	 os	 parágrafos	

1º,	2º,	3º	e	4º	desse	mesmo	artigo,	bem	como	o	artigo	19,	da	

Seção	V,	os	quais	versam	sobre	os	critérios	para	a	prorrogação	

dos	contratos	em	vigor,	pelo	poder	concedente:

...

§ 1º As contratações, outorgas e prorrogações de que trata 

este artigo poderão ser feitas a título oneroso em favor da 

União.

§ 2º As concessões de geração de energia elétrica 

anteriores a 11 de dezembro de 2003 terão o prazo 

necessário à amortização dos investimentos, limitado a 35 

(trinta e cinco) anos, contado da data de assinatura do 

imprescindível contrato, podendo ser prorrogado por até 20 

(vinte) anos, a critério do Poder Concedente, observadas as 

condições estabelecidas nos contratos (Redação dada pela 

Lei n. 10.848, de 2004).
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energia elétrica, contratadas a partir desta Lei, terão o prazo 

necessário à amortização dos investimentos, limitado a 

trinta anos, contado da data de assinatura do imprescindível 

contrato, podendo ser prorrogado no máximo por igual 

período, a critério do poder concedente, nas condições 

estabelecidas no contrato.

§ 4º As prorrogações referidas neste artigo deverão ser 

requeridas pelo concessionário ou permissionário, no 

prazo de até trinta e seis meses anteriores à data final 

do respectivo contrato, devendo o poder concedente 

manifestar-se sobre o requerimento até dezoito meses antes 

dessa data.

...

Seção V

Da Prorrogação das Concessões Atuais

Art. 19. A União poderá, visando garantir a qualidade 

do atendimento aos consumidores a custos adequados, 

prorrogar, pelo prazo de até vinte anos, as concessões de 

geração de energia elétrica, alcançadas pelo art. 42 da Lei 

n. 8.987, de 1995, desde que requerida a prorrogação, pelo 

concessionário, permissionário ou titular de manifesto ou de 

declaração de usina termelétrica, observado o disposto no 

art. 25 desta Lei.

...

	 Acerca	desta	questão,	há	no	artigo	27,	do	mesmo	diploma	

legal,	 abaixo	 transcrito,	 o	 permissivo	 para	 que	 o	 poder	

concedente	 outorgue	 novas	 concessões	 ou	 prorrogue	 as	

concessões	existentes,	em	casos	de	privatização.	

Art. 27. Nos casos em que os serviços públicos, prestados 

por pessoas jurídicas sob controle direto ou indireto da 

União, para promover a privatização simultaneamente com 

a outorga de nova concessão ou com a prorrogação das 

concessões existentes a União, exceto quanto aos serviços 

públicos de telecomunicações, poderá:

        I - utilizar, no procedimento licitatório, a modalidade 

de leilão, observada a necessidade da venda de quantidades 

mínimas de quotas ou ações que garantam a transferência 

do controle societário;

        II - fixar, previamente, o valor das quotas ou ações de 

sua propriedade a serem alienadas, e proceder a licitação 

na modalidade de concorrência.

...

	 Em	Ação	Direta	de	Inconstitucionalidade,	o	Supremo	Tribunal	

Federal	 declarou,	 em	 2002,	 a	 constitucionalidade	 desse	 artigo,	

incisos	I	e	II.	Neste	contexto	e	em	vista	desta	declaração	de	nossa	

Corte	 Suprema,	 a	única	 exigência	para	que	ocorra	 a	outorga	ou	

a	prorrogação	dos	contratos	válidos	e	existentes	é	a	de	que	haja	
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o	devido	processo	licitatório,	consoante	dispositivo	Constitucional	

(art.	 175),	 nas	 modalidades	 estabelecidas	 na	 Lei	 n.	 8.666/93,	

de	 forma	 a	 repelir	 quaisquer	 possibilidades	 de	 contrariedade	 ao	

interesse	público.	Torna-se,	assim,	premente	uma	decisão	relativa	

aos	contratos	de	concessão	que	expirarão	nos	próximos	anos.	

	 A	indefinição	quanto	esta	decisão	somente	prejudica	o	setor	e	

desestimula	os	investimentos	necessários.	Devemos	aguardar	para	

que,	em	breve,	 tenhamos	uma	decisão	 relativa	à	prorrogação	ou	

não	dos	contratos	existentes	e	que	o	poder	concedente	considere	

as	 diferenças	 entre	 os	 que	 estão	 firmados,	 em	 função	 de	 haver	

concessionários	 públicos	 e	 privados,	 cuja	 amortização	 dos	

investimentos	 já	 tenha	 sido	 operada	 e,	 se	 não,	 em	 que	medida;	

bem	como	o	fato	de	que	esta	decisão	afetará	diretamente	o	setor	

elétrico	nas	próximas	décadas.

	 Outro	aspecto	importante	relativo	aos	entes	concessionários	de	

distribuição	e	por	este	guardar	estreita	relação	com	o	destinatário	

final,	que	são	os	consumidores-clientes,	refere-se	aos	conselhos	de	

consumidores.	

	 A	 determinação	 legal	 de	 suas	 instituições	 se	 deu	 através	

da	Lei	n.	8.631,	de	4	de	março	de	1993,	em	seu	artigo	13º,	em	

que	 as	 concessionárias	 de	 serviço	 público	 deveriam	 criá-los,	 no	

âmbito	de	 sua	área	de	concessão,	de	caráter	 consultivo,	 voltado	

para	 a	 orientação,	 análise	 e	 avaliação	 das	 questões	 ligadas	 ao	

fornecimento,	tarifas	e	dos	serviços	prestados	ao	consumidor	final.	

	 O	Decreto	n.	2335,	de	6	de	outubro	de	1997,	em	seu	artigo	

4º,	 definiu	 que	 competia	 à	 ANEEL	 estimular	 a	 organização	 dos	

Conselhos	 de	 Consumidores	 e	 das	 comissões	 de	 fiscalização	

periódica,	criadas	pelas	Leis	n.	8.631,	de	04/03/93	e	n.	8.987,	de	

13/02/92.	Em	10	de	maio	de	2000,	a	Aneel,	em	conformidade	com	

a	lei	e	o	decreto	anteriormente	citados,	editou	a	Resolução	n.	138	

estabelecendo	as	condições	gerais	para	a	formação,	funcionamento	

e	operacionalização	dos	conselhos	de	consumidores.	

	 Dessa	 maneira,	 as	 concessionárias	 de	 energia	 elétrica	 são	

obrigadas	 a	 manter	 o	 conselho	 com	 infraestrutura	 em	 suas	

dependências,	 como	 informa	 a	 Aneel,	 a	 fim	 de	 assegurar	 a	

qualidade	dos	serviços	prestados	aos	consumidores.
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