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Capítulo IV

Aspectos jurídicos relativos às 
condições de fornecimento de 
energia elétrica

 Há que se deitar o foco, já que fundamental para o 

entendimento completo da matéria acima proposta, sobre o 

fato de estarmos adstritos, no Brasil, ao sistema de agências 

reguladoras, o qual fora objeto de análise no segundo artigo 

da série relativa ao Direito em Energia. Neste específico 

caso, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) é a 

autarquia especial, vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia, cujas funções referenciadas naquele artigo, dentre 

outras, são de normatizar e regular o mercado de energia 

elétrica no Brasil, em seus diferentes níveis (geração, 

transmissão, distribuição e comercialização).

 Assim, nesta esteira, há uma consistente produção 

de regras e normas jurídicas – notadamente as resoluções 

emanadas por esta agência reguladora – que centralizam a 

aplicação dos preceitos legais no sistema pátrio.

 Assim, dentro destes aspectos primordiais de 

regulamentação e fiscalização presentes nas agências 

reguladoras, é que impõe aos entes concessionários 

de fornecimento de energia elétrica a necessidade de 

observância das regras contidas, verbi gratia, na Resolução 

n. 456, de 29 de novembro de 2000, da Aneel, a qual 

estabelece, baliza e consolida as condições gerais de 

fornecimento de energia elétrica em todo território 

nacional. 

 Alimentado por uma série de princípios e normas 

anteriores é que se faz surgir a série de resoluções emanadas 

pela Aneel. Como princípio basilar da regulamentação do 

setor, nas relações mantidas pelas distribuidoras com seus 

clientes, temos o princípio da boa-fé.

 Nosso sistema de direito privado, atualmente, 

encontra-se calcado no primado do princípio da boa-fé. 

Princípio este, pela relevância ao assunto ora em tela, 

que merece um detalhamento maior, em suas nuances 

e desdobramentos. O renomado e já saudoso MIGUEL 

REALE, bem demonstra a importância deste princípio, que 

tem sua origem na ética, mas finca suas raízes no direito. 

Por Marcelo Machado Gastaldo e Pablo Berger*

Diz o autor:

“Como se vê, a boa-fé não constitui um imperativo 

ético abstrato, mas sim uma norma que condiciona 

e legitima toda a experiência jurídica, desde a 

interpretação dos mandamentos legais e das cláusulas 

contratuais até as suas últimas conseqüências”. 

 Mais adiante, o mesmo autor, enveredando para a 

aplicação da boa-fé ao direito, estatui:

“Já a boa-fé objetiva apresenta-se como uma exigência 

de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo 

social pelo qual impõe o poder-dever que cada pessoa 

ajuste a própria conduta a este arquétipo, obrando 

como obraria uma pessoa honesta, proba e leal”.

 A conduta, segundo a boa-fé objetiva, é assim entendida 

como nossa sinônima de “honestidade pública”.

“Nada mais incompatível com a idéia de boa-fé do 

que a interpretação atômica das regras jurídicas, ou 

seja, destacadas de seu contexto. Com o advento, 

em suma, do pressuposto geral da boa-fé na estrutura 

do ordenamento jurídico, adquire maior força e 

alcance do antigo ensinamento de Portalis de que as 

disposições legais devem ser interpretadas umas pelas 

outras”. 

 Com efeito, o primado da boa-fé espalha-se sobre todas 

as relações jurídicas, mesmo naquelas em que não haja 

expressa previsão de sua imposição. Tal qual veremos logo 

mais, em que as normas de regência impõem a observância 

de condutas que se coadunam com a boa-fé. E a boa-fé que 

estamos a lidar é a chamada boa-fé objetiva, exposta acima.  

 O que se percebe de modo nítido em todo o transcorrer 
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da Resolução Balizadora das Condições Gerais de Fornecimento 

de Energia Elétrica (RES456) é o uso de expressões como: cientificar, 

informar, dar conhecimento – todas dirigidas aos fornecedores de 

energia elétrica. Outro fato que chama a atenção é que estas expressões 

não se exaurem no momento da regulamentação da contratação de 

fornecimento de energia elétrica, mas contaminam todos os momentos 

em que energia elétrica está sendo fornecida. 

 Percebe-se, deste modo, que o princípio da boa-fé objetiva foi 

albergado pela normatização do setor energético, antes mesmo do 

Novo Código Civil.

 Assim, as constantes alterações contratuais, com vistas ao benefício 

permanente do consumidor, no mais das vezes desconhecedor da 

matéria, é imposição de ordem legal e de princípios. 

 Como verdade lógica da aplicação da boa-fé em toda sua dimensão, 

fica clara a imposição do respeito que se deve ter com relação a esta 

em todos os momentos da contratação. Fases pré-contratual, contratual, 

de execução e pós-contratual devem obedecer à risca os comandos da 

boa-fé. Dentro desses comandos, o mais significativo, por certo, é o que 

propugna pela imposição de lealdade, informação e esclarecimento na 

fase de contratação e execução do entabulado entre as partes. 

 Cabe demonstrar, ainda, outros elementos que, agregados aos 

já apontados, dão cores mais definitivas ao assunto ora exposto. 

Bem sabido, decorrente que é desta legislação específica, a tarifa a 

ser utilizada, referente ao fornecimento da energia elétrica, deve ser 

aquela que atenda pelo atributo da modicidade. Nesta quadra, cabe 

um parênteses: a modicidade tarifária não é algo restrito ao interesse 

individualizado de um consumidor. A necessidade desse tipo de análise 

rogada às Concessionárias de Energia Elétrica – e isto se dá em todo 

território nacional, atendido pelo Sistema Integrado Nacional (SIN) 

– está, primordialmente, vinculado a uma necessidade de melhor 

utilização energética pelo sistema.

 Dessa forma, a não utilização desses mecanismos – que são 

tecnicamente possíveis e juridicamente determinados – acabam 

prejudicando todo o sistema energético nacional.  

 A título de elucidação, no que tange a composição da estruturação 

tarifária, tendo em vista que este assunto será pormenorizado em 

artigo específico, para os consumidores atendidos em rede de alta 

tensão, de 2,3 kV a 230 kV, denominadas ‘Tarifas do Grupo A’, há 

uma modalidade denominada de horo-sazonal verde, que surgiu na 

estrutura tarifária do setor elétrico nacional com a edição da Portaria 

n. 33, de 11 de fevereiro de 1988, do extinto Departamento Nacional 

de Águas e Energia Elétrica (DNAEE).

 A denominação nasceu considerando a conveniência de imprimir 

melhor aproveitamento do sistema elétrico e, consequentemente, 

de minimizar as necessidades para ampliação de sua capacidade e 

considerando a conveniência e oportunidade de ampliar, consolidar e 

aprimorar as disposições vigentes relativas ao fornecimento de energia 

elétrica com tarifas diferenciadas para a demanda de potência e consumo 

de energia, conforme os períodos do ano e os horários de utilização.

 A já referida RES n. 456/2000, da Aneel, foi editada com o objetivo 
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*  Marcelo Machado Gastaldo é advogado, especialista em 

direito em energia elétrica e diretor jurídico do Grupocom.

PaBlo BerGer é advogado e coordenador do comitê legal da 

câmara Britânica de comércio e Indústria (BrItchaM)

de rever, atualizar e consolidar as disposições referentes às condições 

gerais de fornecimento de energia elétrica, além de trazer entre seus 

‘considerandos’ o mesmo texto inserido na citada Portaria n. 33, 

transcrito acima. Acrescentou, ainda, a motivação de buscar aprimorar o 

relacionamento entre os agentes responsáveis pela prestação do serviço 

público de energia elétrica e os consumidores.

 Efetivamente, as normas de regência das condições da prestação do 

serviço público de energia elétrica objetivam, por um lado, otimizar a 

utilização dos investimentos realizados no sistema de produção, transmissão 

e distribuição por meio do uso racional da energia e, por outro, aprimorar o 

relacionamento entre os concessionários do serviço e seus clientes.

 Com o objetivo de induzir de forma mais objetiva o cumprimento 

da obrigação do concessionário com os princípios teleológicos 

da prestação dos serviços públicos de energia elétrica, a Aneel fez 

inserir explicitamente, na Resolução n. 456/2000, 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 lê nos arts. 5º e 18 e 53 da citada resolução:

Art. 5º 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.

§ 1º a concessionária informará as opções de que tratam os arts. 

53, 79 a 82, conforme disposto neste artigo, devendo o consumidor 

apresentar pedido, por escrito, à concessionária, que se manifestará 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da opção. 

(sem grifos no original)

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. (sem grifos no original)

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:

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.

 Oriundo da mesma RES n. 456/2000, o legislador foi repetitivo no 

estabelecimento das responsabilidades do fornecedor e nos direitos do 

consumidor de energia elétrica:

Art. 95. a concessionária é responsável pela prestação de serviço 

adequado a todos os consumidores, satisfazendo as condições de 

regularidade, generalidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, modicidade das tarifas e cortesia no atendimento, 

assim como prestando informações para a defesa de interesses 

individuais e coletivos. (sem grifos no original)

Art. 100. a concessionária deverá 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)

 Assim, no intuito de, constantemente, buscar o aprimoramento 

das condições gerais de fornecimento de energia elétrica, em 2008, a 

Agência instituiu audiência pública, de ampla consulta a sociedade, 

para receber contribuições para a Resolução 456/2000, abordada no 

presente artigo, relativo às regras para o fornecimento de energia elétrica, 

estabelecendo direitos e deveres do consumidor e da distribuidora. 

 Segundo relatório de análise das contribuições referentes à 

audiência pública n. 008/2008, publicado pela Aneel,  foram recebidas 

sugestões de concessionárias, de agentes do setor e da sociedade em 

geral. Entre os temas do regulamento em análise estão a redução de 

perdas não-técnicas, a inadimplência, a qualidade do atendimento 

comercial, estrutura dos postos de atendimento, minimização de custos 

operacionais e inserção de outras resoluções como medição externa, 

participação financeira e benefícios para irrigantes.

 As concessionárias, não obstante a imensa gama de resoluções e 

regras atinentes, talvez por falta de estrutura ou por interesse prório, 

não entregam aos consumidores o serviço da forma como deveria ser 

prestado, principalmente no que diz respeito à necessária informações 

sobre aspectos técnicos.

 Com efeito, não raras vezes, as concessionárias são demandadas em 

juízo a fim de cumprirem as condições gerais de fornecimento, o que 

demonstra que ainda há muito a avançar a fim da entrega do serviço 

com a excelência almejada.
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