
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

RESOLUÇÃO NORMATIVA No 687, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015. 

Altera a Resolução Normativa no 482, de 17 de 

abril de 2012, e os Módulos 1 e 3 dos 

Procedimentos de Distribuição – PRODIST. 

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 na Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 

com base no art. 4o, incisos IV e XVI, Anexo I, do Decreto no 2.335, de 6 de outubro de 1997, no que consta 

do Processo no 48500.004924/2010-51 e considerando as contribuições recebidas na Audiência Pública no 

026/2015, realizada entre 7 de maio de 2015 e 22 de junho de 2015, que foram objeto de análise desta Agência

e permitiram o aperfeiçoamento deste ato regulamentar, resolve: 



Art. 1o Alterar o art. 2o da Resolução Normativa no 482, de 17 de abril de 2012, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 2o................................................................................................................................. 

VII – geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, dentro da mesma área de concessão

ou permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade 

consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras nas 

quais a energia excedente será compensada; 

VIII – autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de uma mesma Pessoa 

Jurídica, incluídas matriz e filial, ou Pessoa Física que possua unidade consumidora com microgeração ou 

minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras, dentro da mesma área de concessão ou 

permissão, nas quais a energia excedente será compensada.” 



Art. 4o Alterar o art. 6o da Resolução Normativa no 482, de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 6o Podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os consumidores responsáveis por unidade 

consumidora: 

I – com microgeração ou minigeração distribuída;

II – integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras; 

III – caracterizada como geração compartilhada;

IV – caracterizada como autoconsumo remoto. 

§1o Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será 

cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em 

quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses. 

§2o A adesão ao sistema de compensação de energia elétrica não se aplica aos consumidores livres ou especiais. 



Art. 6o Alterar o art. 7o da Resolução Normativa no 482, de 17 de abril de 2012, que passa a vigorar com a 

seguinte redação:

“Art. 7o No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica

devem ser observados os seguintes procedimentos: 

VI - o excedente de energia que não tenha sido compensado na própria unidade consumidora pode ser utilizado 

para compensar o consumo de outras unidades consumidoras, observando o enquadramento como 

empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, geração compartilhada ou autoconsumo remoto; 

VIII - o titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a microgeração ou minigeração distribuída

deve definir o percentual da energia excedente que será destinado a cada unidade consumidora participante do 

sistema de compensação de energia elétrica, podendo solicitar a alteração junto à distribuidora, desde que 

efetuada por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias de sua aplicação e, para o caso de 

empreendimento com múltiplas unidades consumidoras ou geração compartilhada, acompanhada da cópia de 

instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes; 



Presidência da República
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 14.300, DE 6 DE JANEIRO DE 2022

Institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de
Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável
Social (PERS); altera as Leis nºs 10.848, de 15 de março de 2004, e 9.427, de 26
de dezembro de 1996; e dá outras providências.

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

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.300-2022?OpenDocument


X - geração compartilhada: modalidade caracterizada pela reunião de consumidores, por meio de consórcio, 
cooperativa, condomínio civil voluntário ou edilício ou qualquer outra forma de associação civil, instituída para 
esse fim, composta por pessoas físicas ou jurídicas que possuam unidade consumidora com microgeração ou 
minigeração distribuída, com atendimento de todas as unidades consumidoras pela mesma distribuidora;

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Para fins e efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições:

CAPÍTULO II
DA SOLICITAÇÃO DE ACESSO E DE AUMENTO DE 

POTÊNCIA

Art. 3º Os consumidores participantes de consórcio, cooperativa, condomínio voluntário ou edilício ou qualquer 
outra forma de associação civil instituída para empreendimento com múltiplas unidades consumidoras ou de 
geração compartilhada, na forma prevista nesta Lei, poderão transferir a titularidade das contas de energia elétrica 
de suas unidades consumidoras participantes do SCEE (Sistema de Compensação de Energia Elétrica) para o 
consumidor-gerador que detém a titularidade da unidade consumidora com microgeração ou minigeração
distribuída desses empreendimentos.


