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Capítulo VI

Tarifas de fornecimento 
de energia elétrica

 Ao abordarmos o assunto objeto do presente estudo 

devemos atentar ao fato de sua íntima relação com o 

regime de concessão e permissão da prestação dos 

serviços públicos, consoante previsão Constitucional 

disposta no art. 175, leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95, normas 

legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis 

contratos celebrados com o Poder Público. O estudo 

está vinculado às tarifas de fornecimento de energia 

elétrica no ambiente ‘cativo’ – ambiente em que há sua 

homologação pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel). 

 A conceituação da natureza jurídica deste instituto, 

‘tarifa’, está relacionada com a remuneração paga 

pelo usuário por utilizar um serviço público divisível 

e específico, regido pelo regime contratual de direito 

público. 

 A concessão de serviços públicos, bem como 

a permissão, constitui-se em forma pelas quais se 

descentraliza a execução de serviços públicos; são 

instrumentos a serviço do Estado para ofertar serviços 

que venham de encontro às expectativas dos cidadãos. A 

legitimidade para a utilização de ambos decorre de texto 

expresso da Constituição de 1988, especificamente em 

seu artigo 175.

 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 
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especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem 

como as condições de caducidade, fiscalização e 

rescisão da concessão ou permissão;

II- os direitos dos usuários;

III- política tarifária;

IV- a obrigação de manter serviço adequado.

 Em referência ao disposto no texto constitucional, 

percebe-se claramente que tanto a concessão quanto 

a permissão do serviço público pressupõem prévio 

procedimento licitatório para escolha da empresa vencedora, 

aquela que efetivamente após a adjudicação responderá 

pela execução do serviço concedido ou permitido. 

 O requisito da licitação é importante para garantir 

legitimidade e transparência no processo de escolha das 

concessionárias e permissionárias. Com isto atende-se ao 

princípio da igualdade, o qual possibilita a participação 

isonômica de todo e qualquer particular interessado em 

prestar o serviço público descentralizado. 

 Assim, foi editada a Lei Federal nº 8.987/95, que 

dispõe sobre o regime de concessão e permissão 

de serviços públicos previstos no artigo 175 da 

Constituição, estabelecendo que os entes federativos 

promoverão a revisão e as adaptações necessárias 

de suas legislações às prescrições desta lei, buscando 

atender às peculiaridades das diversas modalidades de 

seus serviços e definindo o conceito de concessão e 

permissão. 

 Posteriormente, foi editada a Lei nº 9.074/95, 

dispondo quais serviços são objetos de delegação e 

concessão. Residem nesta a disposição, os serviços de 

energia elétrica, em seu Capítulo II, conforme texto legal 

a seguir transcrito.
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Capítulo II

DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Seção I

Das Concessões, Permissões e Autorizações

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 nº 8.987, e das demais.

§ 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 nº 10.848, de 2004)

§ 3º As concessões de transmissão e de distribuição de 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. 

§ 5º As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de 

serviço público de distribuição de energia elétrica que atuem 

no Sistema Interligado Nacional – SIN não poderão desenvolver 

atividades: (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)

I - de geração de energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 10.848, 

de 2004)

II - de transmissão de energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 

10.848, de 2004)

III - de venda de energia a consumidores de que tratam os arts. 

15 e 16 desta Lei, exceto às unidades consumidoras localizadas 

na área de concessão ou permissão da empresa distribuidora, 

sob as mesmas condições reguladas aplicáveis aos demais 

consumidores não abrangidos por aqueles artigos, inclusive 

tarifas e prazos; (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)

IV - de participação em outras sociedades de forma direta ou 

indireta, ressalvado o disposto no art. 31, inciso VIII, da Lei no 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nos respectivos contratos 

de concessão; ou (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)

V - estranhas ao objeto da concessão, permissão ou autorização, 

exceto nos casos previstos em lei e nos respectivos contratos de 

concessão. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)
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 Como signado na CF/88, a lei definirá o prazo da concessão, a 

possibilidade ou não da prorrogação e as condições em que isto se 

dará, a forma pela qual a Administração concedente fiscalizará a 

atuação do concessionário ou permissionário (no caso específico 

– ANEEL), bem como as hipóteses de rescisão, além, é claro, de 

definir os direitos dos usuários, inclusive o de receber um serviço 

contínuo e de acordo com índices mínimos de qualidade, e da 

definição da política tarifária.

 Com efeito, como ensina Hely Lopes Meirelles, ‘o contrato de 

concessão é ajuste de Direito Administrativo, bilateral, oneroso, 

comutativo e realizado intuitu personae. Com isto se afirma 

que é um acordo administrativo (e não um ato unilateral da 

Administração), com vantagens e encargos recíprocos, no qual 

se fixam as condições de prestação do serviço, levando-se em 

consideração o interesse coletivo na sua obtenção e as condições 

pessoais de quem se propõe a executá-lo por delegação do 

poder concedente. Sendo um contrato administrativo como é, 

fica sujeito a todas as imposições da Administração, necessárias 

à formalização do ajuste, dentre as quais a autorização 

governamental, a regulamentação e a licitação’.

 No caso brasileiro, há adoção do regime de tarifas, por meio 

do qual o particular usuário do serviço remunera o concessionário 

prestador do serviço mediante o pagamento de um valor definido 

como tarifa, diferente de outra obrigação de natureza tributária. 

 Os consumidores de energia elétrica pagam, por meio de fatura 

enviada por sua empresa distribuidora, o valor correspondente 

a quantidade de energia elétrica consumida, no mês anterior, 

estabelecida em kWh (quilowatt-hora) multiplicada por um valor 

unitário, objeto do presente estudo, ‘tarifa’, medida em R$/kWh 

(reais por quilowatt-hora).

 Conforme disposição legal há obrigatoriedade por parte do 

concessionário em fazer aportes de recursos e investimentos 

para tornar possível a disponibilização de um serviço que atenda 

ao padrão mínimo de qualidade esperado pelos usuários e 

fixado pela Aneel. Cabe a Aneel também, vide artigo publicado 

específico relativo às atribuições da Agência, estabelecer tarifas 

que assegurem ao consumidor o pagamento de uma tarifa justa, 

bem como a garantia do equilíbrio econômico-financeiro da 

concessionária de distribuição, para que possa oferecer um serviço 

com qualidade, confiabilidade e continuidade necessárias.

 As empresas de energia elétrica prestam este serviço por 

delegação da União em sua área de Concessão, ou seja, na área 

em que lhe foi dado autorização para prestar o serviço público de 

distribuição de energia elétrica.

 Segundo disposição da Aneel, os consumidores são 

identificados, para efeito da aplicação das tarifas, por classes e 

subclasses de consumo em: Residencial, Industrial, Comercial, 

serviços e outras atividades (e.g. serviços de transporte, 

comunicação, telecomunicação e outros afins), Rural, Poder 

Público (e.g. atividades do Poder Público – esferas federal, 

estadual e municipal), Iluminação Pública, Serviço Público (e.g. 

água, esgoto e saneamento) e Consumo Próprio (fornecimento 

destinado ao consumo de energia elétrica da própria empresa de 

distribuição).

 Há que se salientar, tendo em vista a complexidade do setor 

elétrico nacional, que as tarifas de fornecimento de energia 

elétrica são definidas com base em dois componentes: demanda 

de potência e o consumo efetivo, denominada também como 

estruturação tarifária binômia.

 A demanda de potência é medida e expressa em kW. 

Corresponde à potência elétrica solicitada pelo consumidor 

à empresa distribuidora durante o período de fornecimento 

mensal. O consumo efetivo é medido e expresso em kWh, o 

qual corresponde ao real consumo ao longo do período faturado, 

normalmente de 30 dias. 

 Em todos os momentos em que a demanda medida pela 

Concessionária ultrapassar determinado percentual em relação à 

demanda contratada pela unidade consumidora, será aplicada a 

tarifa de ultrapassagem sobre o montante que ultrapassar o valor da 

demanda contratada. No entanto, não são todos os consumidores 

que se enquadram neste perfil. Dependerá da estrutura tarifária 

e da modalidade de fornecimento na qual o consumidor está 

enquadrado.

 Desses componentes conjuntos da tarifação – demanda 

de potência e/ou consumo e de acordo com a modalidade do 

fornecimento –, estrutura-se os grupos de consumidores. Na 

atualidade temos: grupo A e grupo B.

 As tarifas do ‘Grupo A’ são para consumidores atendidos 

em rede de alta tensão, de 2,3 kV a 230 kV. Essas tarifas são 

construídas em três modalidades de fornecimento: convencional, 

horo-sazonal azul e horo-sazonal verde. Para cada subgrupo, os 

valores são diferenciados, de acordo com as horas de utilização 

do dia e dos períodos do ano.

 As tarifas do ‘Grupo B’ se destinam às unidades consumidoras 

atendidas em tensão inferiores a 2,3 kV, sendo estabelecidas 

para as seguintes classes e subclasses de consumo: B1 Classe 

Residencial e subclasse residencial de baixa renda; B2 Rural lato 

senso; B3 Outras Classes – Industrial, Comercial, Serviços, Poder 

Público, Serviço Público e Consumo Próprio e B4 Iluminação 

Pública. Nestas tarifas há somente o componente ‘consumo’ para 

seu estabelecimento.

 Com base na legislação em vigor, fazem jus ao benefício da 

tarifa Social de baixa renda todos os consumidores residenciais 

com consumo mensal inferior a 80 kWh ou aqueles cujo consumo 

esteja situado entre 8 m e 220 kWh/mês e inscritos no Cadastro 

Único de Programas Sociais do Governo Federal.

 Compõem-se as tarifas relativas ao fornecimento de energia 

elétrica, fixadas pela Aneel, de duas parcelas, lato senso: 

referente aos custos não gerenciáveis seja porque seus valores e 

quantidades, bem como sua variação no tempo independem do 

controle da Concessionária, ou porque se referem a encargos e 
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tributos legalmente estabelecidos. O segundo custo, gerenciável, 

tange a cobertura dos custos com pessoal, material e atividades 

vinculadas diretamente à execução do seu objeto, bem como 

dos custos de depreciação e remuneração dos investimentos 

realizados. Tidos como gerenciáveis haja vista a plena capacidade 

dos concessionários em administrá-los.

 As empresas de distribuição de energia elétrica fornecem 

energia elétrica a seus consumidores com base em obrigações e 

direitos estabelecidos no contrato de concessão celebrado com 

a União. Neste contrato há o reconhecimento do nível tarifário 

vigente, dessa forma, o conjunto de tarifas, em conjunto com os 

mecanismos de reajuste e revisão estabelecidos, é suficiente para 

a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

 Os contratos de concessão estabelecem que as tarifas de 

fornecimento podem ser atualizadas por intermédio de três 

mecanismos: Reajuste tarifário anual, o qual ocorre anualmente 

(exceto no ano correspondente à revisão tarifária); Revisão 

tarifária periódica e Revisão tarifária extraordinária.

 O reajuste tarifário anual oferece aos concessionários a 

possibilidade de que, no período entre as revisões tarifárias, o 

equilíbrio econômico-financeiro seja restabelecido. 

 A revisão periódica ocorre após o período previamente 

definido no contrato de concessão (em geral, quatro anos) e 

tem por objetivo analisar o equilíbrio econômico-financeiro da 

concessão. Na revisão, a Aneel realiza a redefinição das tarifas 

de energia elétrica cobrada dos consumidores. O valor dessas 

tarifas pode ser alterado (para mais ou para menos), dependendo 

das mudanças ocorridas na estrutura de custos e de mercado das 

empresas, dos níveis de tarifas observados em empresas similares 

no Brasil e no exterior, e do estímulo à eficiência e ao equilíbrio 

tarifário.

 A revisão tarifária extraordinária, prevista nos contratos de 

concessão, poderá ocorrer, a qualquer tempo, por solicitação da 

empresa de distribuição quando devidamente comprovada, caso 

haja alteração significativa.

 Dessa forma, há que se ter como norte para a justeza e 

precisão da fixação do instituto jurídico obrigacional – tarifas – 

a contínua fiscalização de todos os entes que compõe o setor 

elétrico nacional para que se possa ao mesmo tempo asseverar 

a continuidade deste serviço, que é essencial, com qualidade; 

garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos concessionários 

visando à constante evolução e aperfeiçoamento das relações a 

ele inerentes.


