
PROJETO DE LEI Nº      , DE 2008 

(Do Sr. Arnaldo Jardim)  

Consolida a legislação aplicável ao  
setor de energia elétrica brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta: 

TÍTULO I 

Do Objeto 

Art. 1º Esta Lei tem como objeto consolidar os 

dispositivos legais específicos, aplicáveis ao setor de energia elétrica. 

§ 1º Os dispositivos das várias leis aglutinadas nesta 

consolidação são revogados por consolidação, não havendo qualquer solução 

de continuidade normativa. 

§ 2º São válidos todos os atos jurídicos praticados ao 

abrigo dos dispositivos legais revogados por consolidação. 

TÍTULO II 

Das Instituições Governamentais 

CAPÍTULO I 

Do Poder Concedente 

Art. 2º Além das competências previstas nos incisos IV, 

VIII e IX do art. 29 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, aplicáveis aos 

serviços de energia elétrica, compete ao Poder Concedente: 
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I – elaborar o plano de outorgas, definir as diretrizes para 

os procedimentos licitatórios e promover as licitações destinadas à contratação 

de concessionárias de serviço público para produção, transmissão e 

distribuição de energia elétrica e para a outorga de concessão para 

aproveitamento de potenciais hidráulicos; 

II – celebrar os contratos de concessão ou de permissão 

de serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público e 

expedir atos autorizativos. 

§ 1º No exercício das competências referidas no inciso IV 

do art. 29 da Lei nº 8.987, de 1995, e das competências referidas nos incisos I 

e II do caput deste artigo, o Poder Concedente ouvirá previamente a Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.  

§ 2º No exercício das competências referidas no inciso I 

do caput deste artigo, o Poder Concedente delegará à ANEEL a 

operacionalização dos procedimentos licitatórios.  

§ 3º A celebração de contratos e a expedição de atos 

autorizativos de que trata o inciso II do caput deste artigo poderão ser 

delegadas à ANEEL.  

§ 4º O exercício pela ANEEL das competências referidas 

nos incisos VIII e IX do art. 29 da Lei nº 8.987, de 1995, dependerá de 

delegação expressa do Poder Concedente.  

CAPÍTULO II 

Da Agência Nacional de Energia Elétrica 

SEÇÃO I 

Das Atribuições e da Organização 

Art. 3° A ANEEL, autarquia sob regime especial, 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia - MME, tem sede e foro no Distrito 

Federal e prazo de duração indeterminado.  

Art. 4º A ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a 

produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em 

conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. 
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Art. 5º Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, 

VI, VII, X, XI e XII do art. 29 e no art. 30 da Lei nº 8.987, de 1995, de outras 

incumbências expressamente previstas em lei e observado o disposto no art. 

161, compete à ANEEL:  

I – implementar as políticas e diretrizes do governo 

federal para a exploração da energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais 

hidráulicos, expedindo os atos regulamentares necessários ao cumprimento 

das normas estabelecidas por esta Lei; 

II – promover, mediante delegação, com base no plano 

de outorgas e diretrizes aprovadas pelo Poder Concedente, os procedimentos 

licitatórios para a contratação de concessionárias e permissionárias de serviço 

público para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e para a 

outorga de concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos; 

III – gerir os contratos de concessão ou de permissão de 

serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, 

bem como fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos 

estaduais, as concessões, as permissões e a prestação dos serviços de 

energia elétrica; 

IV – regular o serviço concedido, permitido e autorizado e 

fiscalizar permanentemente sua prestação; 

V – dirimir, no âmbito administrativo, as divergências 

entre concessionárias, permissionárias, autorizadas, produtores independentes 

e autoprodutores, bem como entre esses agentes e seus consumidores;  

VI – fixar os critérios para cálculo do preço de transporte 

de que trata o § 4° do art. 118 e definir os valore s de acesso nos casos de 

negociação frustrada entre os agentes envolvidos; 

VII – articular com o órgão regulador do setor de 

combustíveis fósseis e gás natural os critérios para fixação dos preços de 

transporte desses combustíveis, quando destinados à geração de energia 

elétrica, e para arbitramento de seus valores, nos casos de negociação 

frustrada entre os agentes envolvidos; 

VIII – estabelecer, com vistas a propiciar concorrência 

efetiva entre os agentes e a impedir a concentração econômica nos serviços e 
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atividades de energia elétrica, restrições, limites ou condições para empresas, 

grupos empresariais e acionistas, quanto à obtenção e transferência de 

concessões, permissões e autorizações, à concentração societária e à 

realização de negócios entre si; 

IX – zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da 

concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos 

agentes do setor de energia elétrica; 

X – fixar as multas administrativas a serem impostas às 

concessionárias, permissionárias e autorizadas de instalações e serviços de 

energia elétrica, observado o limite, por infração, de dois por cento do 

faturamento, ou do valor estimado da energia produzida nos casos de 

autoprodução e produção independente, correspondente aos últimos doze 

meses anteriores à lavratura do auto de infração ou estimados para um período 

de doze meses caso o infrator não esteja em operação ou esteja operando por 

um período inferior a doze meses; 

XI – estabelecer tarifas para o suprimento de energia 

elétrica realizado às concessionárias e permissionárias de distribuição, 

inclusive às Cooperativas de Eletrificação Rural enquadradas como 

permissionárias, cujos mercados próprios sejam inferiores a quinhentos 

GWh/ano, e tarifas de fornecimento às Cooperativas autorizadas, considerando 

parâmetros técnicos, econômicos, operacionais e a estrutura dos mercados 

atendidos;  

XII – estabelecer, para cumprimento por parte de cada 

concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia 

elétrica, as metas a serem periodicamente alcançadas, visando a 

universalização do uso da energia elétrica; 

XIII – efetuar o controle prévio e a posteriori de atos e 

negócios jurídicos a serem celebrados entre concessionárias, permissionárias, 

autorizadas e seus controladores, suas sociedades controladas ou coligadas e 

outras sociedades controladas ou coligadas de controlador comum, impondo-

lhes restrições à mútua constituição de direitos e obrigações, especialmente 

comerciais e, no limite, a abstenção do próprio ato ou contrato; 

XIV – aprovar as regras e os procedimentos de 

comercialização de energia elétrica, contratada de formas regulada e livre; 
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XV – promover processos licitatórios para atendimento às 

necessidades do mercado; 

XVI – homologar as receitas dos agentes de geração na 

contratação regulada e as tarifas a serem pagas pelas concessionárias, 

permissionárias ou autorizadas de distribuição de energia elétrica, observados 

os resultados dos processos licitatórios referidos no inciso XV do caput deste 

artigo; 

XVII – estabelecer mecanismos de regulação e 

fiscalização para garantir o atendimento à totalidade do mercado de cada 

agente de distribuição e de comercialização de energia elétrica, bem como à 

carga dos consumidores que tenham exercido a opção prevista nos arts. 118 e 

119; 

XVIII – definir as tarifas de uso dos sistemas de 

transmissão e distribuição e estabelecer as condições gerais de contratação do 

acesso e uso dos respectivos sistemas por concessionária, permissionária e 

autorizada, bem como pelos consumidores de que tratam os arts. 118 e 119 

desta Lei; 

XIX – declarar a utilidade pública, para fins de 

desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas 

necessárias à implantação de instalações de concessionárias, permissionárias 

e autorizadas de energia elétrica. 

Parágrafo único. O exercício da competência descrita no 

inciso XIX depende de delegação expressa do Poder Concedente, conforme 

§ 4º do art. 2º desta Lei. 

Art. 6º A ANEEL será dirigida por um Diretor-Geral e 

quatro Diretores, em regime de colegiado, cujas funções serão estabelecidas 

no ato administrativo que aprovar a estrutura organizacional da autarquia.  

§ 1º O Decreto de constituição da ANEEL indica qual dos 

diretores da autarquia tem a incumbência de, na qualidade de ouvidor, zelar 

pela qualidade do serviço público de energia elétrica, receber, apurar e 

solucionar as reclamações dos usuários. 

§ 2º O processo decisório que implicar afetação de 

direitos dos agentes econômicos do setor de energia elétrica ou dos 
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consumidores, mediante iniciativa de projeto de lei ou, quando possível, por via 

administrativa, será precedido de audiência pública convocada pela ANEEL. 

Art. 7º O Diretor-Geral e os demais Diretores serão 

nomeados pelo Presidente da República para cumprir mandatos não 

coincidentes de quatro anos.  

Parágrafo único. A nomeação dos membros da Diretoria 

dependerá de prévia aprovação do Senado Federal, nos termos da alínea "f" 

do inciso III do art. 52 da Constituição Federal. 

Art. 8º Está impedida de exercer cargo de direção na 

ANEEL a pessoa que mantiver os seguintes vínculos com qualquer empresa 

concessionária, permissionária, autorizada, produtor independente, 

autoprodutor ou prestador de serviço contratado dessas empresas sob 

regulação ou fiscalização da autarquia:  

I – acionista ou sócio com participação individual direta 

superior a três décimos por cento no capital social ou superior a dois por cento 

no capital social de empresa controladora; 

II – membro do conselho de administração, fiscal ou de 

diretoria executiva; 

III – empregado, mesmo com o contrato de trabalho 

suspenso, inclusive das empresas controladoras ou das fundações de 

previdência de que sejam patrocinadoras. 

Parágrafo único. Também está impedido de exercer 

cargo de direção na ANEEL membro do conselho ou diretoria de associação 

regional ou nacional, representativa de interesses dos agentes mencionados no 

caput, de categoria profissional de empregados desses agentes, bem como de 

conjunto ou classe de consumidores de energia. 

Art. 9º A administração da ANEEL será objeto de contrato 

de gestão, negociado e celebrado entre a Diretoria e o Poder Executivo, 

devendo uma cópia do instrumento ser encaminhada para registro no Tribunal 

de Contas da União, onde servirá de peça de referência em auditoria 

operacional.  

§ 1º O contrato de gestão será o instrumento de controle 

da atuação administrativa da autarquia e da avaliação do seu desempenho e 
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elemento integrante da prestação de contas do MME e da ANEEL, a que se 

refere o art. 9° da Lei nº 8.443, de 16 de julho de  1992, sendo sua inexistência 

considerada falta de natureza formal, de que trata o inciso II do art. 16 da 

mesma Lei.  

§ 2º Além de estabelecer parâmetros para a 

administração interna da autarquia, os procedimentos administrativos, inclusive 

para efeito do disposto no inciso V do art. 5º, o contrato de gestão deve 

estabelecer, nos programas anuais de trabalho, indicadores que permitam 

quantificar, de forma objetiva, a avaliação do seu desempenho. 

§ 3º O contrato de gestão será avaliado periodicamente e, 

se necessário, revisado por ocasião da renovação parcial da diretoria da 

autarquia, sem prejuízo da solidariedade entre seus membros. 

Art. 10. O ex-dirigente da ANEEL continuará vinculado à 

autarquia nos termos do art. 8º da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000. 

Art. 11. Os cargos em comissão da autarquia serão 

exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira 

técnica ou profissional da autarquia, aplicando-se-lhes as mesmas restrições 

do art. 8º quando preenchidos por pessoas estranhas aos quadros da ANEEL. 

Parágrafo único. Ressalvada a participação em 

comissões de trabalho criadas com fim específico, duração determinada e não 

integrantes da estrutura organizacional da autarquia, é vedado à ANEEL 

requisitar, para lhe prestar serviço, empregados de empresas sob sua 

regulação ou fiscalização. 

SEÇÃO II 

Das receitas e do acervo da autarquia 

Art. 12. Constituem receitas da ANEEL: 

I – recursos oriundos da cobrança da taxa de fiscalização 

sobre serviços de energia elétrica de que trata o art. 188; 

II – produto da venda de publicações, material técnico, 

dados e informações, inclusive para fins de licitação pública, de emolumentos 

administrativos e de taxas de inscrição em concurso público; 

III – rendimentos de operações financeiras que realizar; 
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IV – recursos provenientes de convênios, acordos ou 

contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou 

privados, nacionais ou internacionais; 

V – doações, legados, subvenções e outros recursos que 

lhe forem destinados; 

VI – valores apurados na venda ou aluguel de bens 

móveis e imóveis de sua propriedade. 

Parágrafo único. O orçamento anual da ANEEL, que 

integra a Lei Orçamentária Anual, nos termos do inciso I do § 5° do art. 165 da 

Constituição Federal, deve considerar as receitas previstas neste artigo de 

forma a dispensar os recursos ordinários do Tesouro Nacional. 

SEÇÃO III 

Da Descentralização das Atividades 

Art. 13. Sem prejuízo do disposto na alínea "b" do inciso 

XII do art. 21 e no inciso XI do art. 23 da Constituição Federal, a execução das 

atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e 

instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada pela União para os 

Estados e o Distrito Federal, mediante convênio de cooperação. 

§ 1º A descentralização abrangerá os serviços e 

instalações de energia elétrica prestados e situados no território da respectiva 

unidade federativa, exceto: 

I – os de geração de interesse do Sistema Interligado 

Nacional – SIN; 

II – os de transmissão integrante da Rede Básica do SIN. 

§ 2º A delegação de que trata esta Seção será conferida 

desde que o Distrito Federal ou o Estado interessado possua serviços técnicos 

e administrativos competentes, devidamente organizados e aparelhados para 

execução das respectivas atividades, conforme condições estabelecidas em 

regulamento. 

§ 3º A execução, pelos Estados e Distrito Federal, das 

atividades delegadas será permanentemente acompanhada e avaliada pela 

ANEEL, nos termos do respectivo convênio. 
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Art. 14. Na execução das atividades complementares de 

regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia 

elétrica, a unidade federativa observará as pertinentes normas legais e 

regulamentares federais. 

§ 1º As normas de regulação complementar baixadas 

pela unidade federativa deverão se harmonizar com as normas expedidas pela 

ANEEL. 

§ 2º É vedado à unidade federativa conveniada exigir de 

concessionária ou permissionária sob sua ação complementar de regulação, 

controle e fiscalização obrigação não exigida ou que resulte em encargo 

distinto do exigido de empresas congêneres, sem prévia autorização da 

ANEEL. 

Art. 15. Em caso de descentralização da execução de 

atividades relativas aos serviços e instalações de energia elétrica, parte da taxa 

de fiscalização correspondente, prevista no art. 188, arrecadada na respectiva 

unidade federativa, será a esta transferida para custeio de seus serviços, na 

forma do convênio celebrado. 

SEÇÃO IV 

Das Demais Disposições 

Art. 16. Os órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos 

recursos hídricos e a ANEEL devem se articular para a outorga de concessão 

de uso de águas em bacias hidrográficas, de que possa resultar a redução da 

potência firme de potenciais hidráulicos, especialmente os que se encontrem 

em operação, com obras iniciadas ou por iniciar, mas já concedidas. 

CAPÍTULO III 

Do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico 

Art. 17. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – 

CMSE, constituído no âmbito do Poder Executivo e sob sua coordenação 

direta, tem a função precípua de acompanhar e avaliar permanentemente a 

continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o território 

nacional. 
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§ 1º Integram, de forma permanente, o CMSE 

representantes das entidades responsáveis pelo planejamento da expansão, 

operação eletroenergética dos sistemas elétricos, administração da 

comercialização de energia elétrica e regulação do setor de energia elétrica 

nacional. 

§ 2º A critério da coordenação, poderão ser chamados a 

participar representantes de entidades governamentais afetas aos assuntos 

específicos de interesse do Comitê. 

§ 3º A coordenação do Comitê poderá constituir 

comissões temáticas incorporando uma representação pluralista dos agentes 

setoriais em sua composição, conforme definições a serem estabelecidas em 

regulamento próprio. 

TÍTULO III 

Dos Agentes Setoriais e das Outorgas 

CAPÍTULO I 

Das Condições Gerais das Outorgas e das Prorrogaçõe s 

Art. 18. Qualquer concessão ou autorização para novas 

instalações geradoras ou de transmissão em extra-alta tensão nas Regiões 

Sudeste e Sul, levará em conta a utilização prioritária da potência e da energia 

que serão postas à disposição do Brasil pela ITAIPU BINACIONAL e adquiridas 

pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A.- ELETROBRÁS. 

Art. 19. 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, de 1995 e das demais. 

Parágrafo único. As contratações, outorgas e 

prorrogações de que trata este artigo poderão ser feitas a título oneroso em 

favor da União. 

Art. 20. As licitações realizadas para outorga de 

concessões devem observar o disposto nesta Lei, na Lei nº 8.987, de 1995, e, 

como norma geral, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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§ 1º Nas licitações destinadas a contratar concessões e 

permissões de serviço público e uso de bem público é vedada a declaração de 

inexigibilidade prevista no art. 25 da Lei nº 8.666, de 1993; 

§ 2º Nas licitações mencionadas no §1º, a declaração de 

dispensa de licitação só será admitida quando não acudirem interessados à 

primeira licitação e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo 

para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições estabelecidas 

no edital, ainda que modifiquem condições vigentes de concessão, permissão 

ou uso de bem público cujos contratos estejam por expirar. 

Art. 21. Os contratos de concessão e permissão conterão, 

além do estabelecido na legislação em vigor, cláusulas relativas a requisitos 

mínimos de desempenho técnico da concessionária ou permissionária, bem 

assim, sua aferição pela fiscalização através de índices apropriados.  

Parágrafo único. No contrato de concessão ou permissão, 

as cláusulas relativas à qualidade técnica, referidas no caput, serão vinculadas 

a penalidades progressivas, que guardarão proporcionalidade com o prejuízo 

efetivo ou potencial causado ao mercado. 

Art. 22. Os contratos de concessão, ao detalharem a 

cláusula prevista no inciso V do art. 23 da Lei nº 8.987, de 1995, poderão 

prever o compromisso de investimento mínimo anual da concessionária 

destinado a atender a expansão do mercado e a ampliação e modernização 

das instalações vinculadas ao serviço. 

Art. 23. É vedado à concessionária e permissionária de 

serviço público federal de energia elétrica, bem como a sua controlada ou 

coligada, controladora direta ou indireta e outra sociedade igualmente 

controlada ou coligada da controladora comum, explorar o serviço público 

estadual de gás canalizado, salvo quando o controlador for pessoa jurídica de 

direito público interno.   

Art. 24. As prorrogações referidas nesta Lei deverão ser 

requeridas pela concessionária ou permissionária, 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.  
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Parágrafo único. Ao requerimento de prorrogação 

deverão ser anexados os elementos comprobatórios de qualificação jurídica, 

técnica, financeira e administrativa do interessado, bem como comprovação de 

regularidade e adimplemento de seus encargos junto a órgãos públicos, 

obrigações fiscais e previdenciárias e compromissos contratuais, firmados junto 

a órgãos e entidades da Administração Pública Federal, referentes aos 

serviços de energia elétrica, inclusive ao pagamento de que trata o § 1º do art. 

20 da Constituição Federal.  

Art. 25. As prorrogações de prazo, de que trata esta Lei, 

somente terão eficácia com assinatura de contratos de concessão que 

contenham cláusula de renúncia a eventuais direitos preexistentes que 

contrariem a Lei nº 8.987, de 1995 e atendam as condições previstas no art. 

21. 

CAPÍTULO II 

Da Geração 

SEÇÃO I 

Das Disposições Gerais 

Art. 26. As concessionárias e as autorizadas de geração 

de energia elétrica que atuem no Sistema Interligado Nacional - SIN não 

poderão ser coligadas ou controladoras de sociedades que desenvolvam 

atividades de distribuição de energia elétrica no SIN. 

Art. 27. A realização de estudos de viabilidade, 

anteprojetos ou projetos de aproveitamentos de potenciais hidráulicos deverá 

ser informada à ANEEL para fins de registro, não gerando direito de 

preferência para a obtenção de concessão para serviço público ou uso de bem 

público. 

§ 1º Os proprietários ou possuidores de terrenos 

marginais a potenciais de energia hidráulica e das rotas dos correspondentes 

sistemas de transmissão só estão obrigados a permitir a realização de 

levantamentos de campo quando o interessado dispuser de autorização 

específica da ANEEL. 

§ 2º A autorização mencionada no §1º não confere 

exclusividade ao interessado, podendo a ANEEL estipular a prestação de 
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caução em dinheiro para eventuais indenizações de danos causados à 

propriedade onde se localize o sítio objeto dos levantamentos. 

§ 3º No caso de serem esses estudos ou projetos 

aprovados pelo Poder Concedente, para inclusão no programa de licitações de 

concessões, será assegurado ao interessado o ressarcimento dos respectivos 

custos incorridos, pelo vencedor da licitação, nas condições estabelecidas no 

edital. 

§ 4º A liberdade prevista neste artigo não abrange os 

levantamentos de campo em sítios localizados em áreas indígenas, que 

somente poderão ser realizados com autorização específica do Poder 

Executivo, que estabelecerá as condições em cada caso. 

Art. 28. O aproveitamento de potenciais hidráulicos, 

iguais ou inferiores a um mil kW, e a implantação de usinas termelétricas de 

potência igual ou inferior a cinco mil kW, estão dispensadas de concessão, 

permissão ou autorização, devendo apenas ser comunicados à ANEEL. 

Art. 29. Em todos os aproveitamentos de energia 

hidráulica serão satisfeitas exigências acauteladoras dos interesses gerais: 

I – da alimentação e das necessidades das populações 

ribeirinhas; 

II – da salubridade pública; 

III – da navegação; 

IV – da irrigação; 

V – da proteção contra as inundações; 

VI – da conservação e livre circulação do peixe; 

VII – do escoamento e rejeição das águas. 

Art. 30. As quedas d’água e outras fontes de energia 

hidráulica são bens imóveis e tidas como coisas distintas e não integrantes das 

terras em que se encontrem.  
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Parágrafo único. A propriedade superficial não abrange a 

água, o álveo do curso no trecho em que se acha a queda d’água, nem a 

respectiva energia hidráulica, para o efeito de seu aproveitamento industrial. 

Art. 31. As quedas d’água e outras fontes de energia 

hidráulica existentes em águas públicas de uso comum ou dominicais fazem 

parte do patrimônio da União, como propriedade inalienável e imprescritível. 

Art. 32. Para executar os trabalhos definidos no contrato 

ou na autorização, bem como, para explorar os serviços, a concessionária, a 

permissionária ou a autorizada terá, além das regalias e favores constantes 

das leis fiscais e especiais, os seguintes direitos: 

I – utilizar os termos de domínio público e estabelecer as 

servidões nos mesmos e através das estradas, caminhos e vias públicas, com 

sujeição aos regulamentos administrativos; 

II – desapropriar nos prédios particulares de acordo com 

a lei que regula a desapropriação por utilidade publica, ficando a seu cargo a 

liquidação e pagamento das indenizações; 

III – estabelecer as servidões permanentes ou 

temporárias exigidas para as obras hidráulicas e para o transporte da energia 

elétrica; 

IV – construir estradas de ferro, rodovias, linhas 

telefônicas ou telegráficas, sem prejuízo de terceiros, para uso exclusivo da 

exploração; 

V – estabelecer linhas de transmissão. 

Art. 33. Nos estudos dos traçados de estradas de ferro e 

de rodagem, nos trechos em que ela se desenvolvem ao longo das margens de 

um curso d’água, será sempre levado em consideração o aproveitamento da 

energia desse curso e será adaptado, dentre os traçados possíveis, sob o 

ponto de vista econômico, o mais vantajoso a esse aproveitamento. 

Art. 34. Considera-se produtor independente de energia 

elétrica a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam 

concessão ou autorização do Poder Concedente, para produzir energia elétrica 

destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e 

risco.  
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Art. 35. O aproveitamento de potencial hidráulico, para 

fins de produção independente, dar-se-á mediante contrato de concessão de 

uso de bem público, na forma desta Lei. 

Art. 36. As linhas de transmissão de interesse restrito aos 

aproveitamentos de produção independente poderão ser concedidas ou 

autorizadas, simultânea ou complementarmente, aos respectivos contratos de 

uso do bem público. 

Parágrafo único. As instalações de transmissão de 

interesse restrito das centrais de geração devem ser consideradas integrantes 

das respectivas concessões, permissões ou autorizações. 

Art. 37. É autorizada a constituição de consórcios, com o 

objetivo de geração de energia elétrica para fins de serviços públicos, para uso 

exclusivo dos consorciados, para produção independente ou para essas 

atividades associadas, conservado o regime legal próprio de cada uma, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 23 da Lei nº 8.987, de 1995. 

SEÇÃO II 

Das Outorgas de Geração 

Art. 38. São objeto de concessão, mediante licitação: 

I – o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência 

superior a um mil kW e a implantação de usinas termelétricas de potência 

superior a cinco mil kW, destinados a execução de serviço público; 

II – o aproveitamento de potenciais hidráulicos de 

potência superior a um mil kW, destinados à produção independente de 

energia elétrica; 

III – de uso de bem público, o aproveitamento de 

potenciais hidráulicos de potência superior a dez mil kW, destinados ao uso 

exclusivo de autoprodutor, resguardado direito adquirido relativo às concessões 

existentes. 

§ 1º Nas licitações previstas neste e no art.39, o Poder 

Concedente deverá especificar as finalidades do aproveitamento ou da 

implantação das usinas. 
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§ 2º Nenhum aproveitamento hidrelétrico poderá ser 

licitado sem a definição do "aproveitamento ótimo" pelo Poder Concedente, 

podendo ser atribuída ao licitante vencedor a responsabilidade pelo 

desenvolvimento dos projetos básico e executivo. 

§ 3º Considera-se "aproveitamento ótimo", todo potencial 

definido em sua concepção global pelo melhor eixo do barramento, arranjo 

físico geral, níveis d’água operativos, reservatório e potência, integrante da 

alternativa escolhida para divisão de quedas de uma bacia hidrográfica. 

Art. 39. O Poder Concedente homologará a relação dos 

novos empreendimentos de geração que integrarão, a título de referência, os 

processos licitatórios de contratação de energia de que trata o art. 116. 

§ 1º No edital de licitação para novos empreendimentos 

de geração elétrica, poderá constar porcentual mínimo de energia elétrica a ser 

destinada ao mercado regulado, podendo a energia remanescente ser 

destinada ao consumo próprio ou à comercialização para contratação livre. 

§ 2º A licitação para a expansão da oferta de energia 

prevista no inciso II do art. 116 deverá ser específica para novos 

empreendimentos ou ampliações, sendo vedada a participação de 

empreendimentos de geração existentes. 

§ 3º No processo de licitação pública de geração, as 

instalações de transmissão de uso exclusivo das usinas a serem licitadas 

devem ser consideradas como parte dos projetos de geração, não podendo os 

seus custos ser cobertos pela tarifa de transmissão. 

Art. 40. As licitações para exploração de potenciais 

hidráulicos serão processadas nas modalidades de concorrência ou de leilão e 

as concessões serão outorgadas a título oneroso. 

Parágrafo único. No caso de leilão, somente poderão 

oferecer proposta os interessados pré-qualificados, conforme definido no 

procedimento correspondente. 

Art. 41. No caso de concessão ou autorização para 

produção independente de energia elétrica, o contrato ou ato autorizativo 

definirá as condições em que o produtor independente poderá realizar a 

comercialização de energia elétrica produzida e da que vier a adquirir, 
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observado o limite de potência autorizada, para atender aos contratos 

celebrados, inclusive na hipótese de interrupção da geração de sua usina em 

virtude de determinação dos órgãos responsáveis pela operação otimizada do 

sistema elétrico. 

Art. 42. As usinas termelétricas destinadas à produção 

independente poderão ser objeto de concessão mediante licitação ou de 

autorização. 

Art. 43. São objeto de autorização pelo Poder 

Concedente, diretamente ou mediante delegação à ANEEL: 

I – a implantação de usinas termelétricas, de potência 

superior a cinco mil kW, destinada a uso exclusivo do autoprodutor; 

II – o aproveitamento de potenciais hidráulicos, de 

potência superior a um mil kW e igual ou inferior a dez mil kW, destinados a 

uso exclusivo do autoprodutor; 

III – o aproveitamento de potencial hidráulico de potência 

superior a um mil kW e igual ou inferior a trinta mil kW, destinado a produção 

independente ou autoprodução, mantidas as características de pequena central 

hidrelétrica; 

IV – a comercialização, eventual e temporária, pelos 

autoprodutores, de seus excedentes de energia elétrica. 

V – os acréscimos de capacidade de geração, 

objetivando o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico. 

§ 1º Quando dos acréscimos de capacidade de geração 

de que trata o inciso V deste artigo, a potência final da central hidrelétrica 

resultar superior a trinta mil kW, a autorizada não fará mais jus ao 

enquadramento de pequena central hidrelétrica. 

Art. 44. A autorização para a geração hidrelétrica 

incorrerá em caducidade, nos termos do regulamento que for expedido: 

I – pelo não cumprimento das disposições estipuladas; 

II – pela inobservância dos prazos estatuídos; 
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III – por alteração, não autorizada, dos planos aprovados 

para o conjunto das obras e instalações.  

Art. 45. A autorização para a geração hidrelétrica não 

confere delegação do poder público à autorizada. 

Art. 46. A autorização para a geração hidrelétrica será 

outorgada por um período máximo de trinta anos. 

Art. 47. É o Poder Concedente autorizado a regularizar, 

mediante outorga de autorização, o aproveitamento hidrelétrico existente em 8 

de julho de 1995, sem ato autorizativo, desde que o requerimento de 

regularização tenha sido apresentado no prazo máximo de cento e oitenta dias 

da referida data. 

Art. 48. A autorização para a construção e operação de 

usinas nucleoelétricas será dada, exclusivamente, à ELETROBRÁS e a 

concessionárias de serviços de energia elétrica, mediante ato do Poder 

Executivo, previamente ouvidos os órgãos competentes.  

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo 

compete:  

I – à Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, a 

verificação do atendimento aos requisitos legais e regulamentares relativos à 

energia nuclear, às normas por ela expedidas e à satisfação das exigências 

formuladas pela Política Nacional de Energia Nuclear e diretrizes 

governamentais para a energia nuclear;  

II – à ANEEL, a verificação do preenchimento dos 

requisitos legais e regulamentares relativos à autorização de serviços de 

energia elétrica, ouvida a ELETROBRÁS quanto à verificação da adequação 

técnica, econômica e financeira do projeto ao sistema da concessionária, bem 

assim, sua compatibilidade com o plano das instalações necessárias ao 

atendimento do mercado de energia elétrica;  

III – à CNEN e à ANEEL, nas respectivas áreas de 

atuação, a fiscalização da operação das usinas nucleoelétricas.  

Art. 49. As outorgas para usinas termelétricas referidas 

nesta Lei não compreendem aquelas cuja fonte primária de energia é a 

nuclear, exceto o disposto no art. 48. 
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SEÇÃO III 

Das Prorrogações de Outorgas de Geração 

Art. 50. A autorização para a geração hidrelétrica poderá 

ser renovada por prazo igual ou inferior a trinta anos: 

I - por ato expresso do Poder Concedente, dentro dos 

cinco anos que precedem à terminação da duração concedida e mediante 

petição da autorizada; 

II - de pleno direito, se um ano, no mínimo, antes da 

expiração do prazo concedido, o poder público não notificar a autorizada de 

sua intenção de não a conceder. 

Art. 51.  Não sendo renovada a autorização para a 

geração hidrelétrica, o Governo poderá exigir o abandono, em seu proveito, 

mediante indenização, das obras de barragem e complementares edificadas no 

leito do curso e sobre as margens, se isto for julgado conveniente pelo mesmo 

Governo. 

§ 1º Não caberá à autorizada a indenização de que trata 

esse artigo se as obras tiverem sido estabelecidas sobre terrenos do domínio 

público. 

§ 2º Se o Governo não fizer uso dessa faculdade, a 

autorizada será obrigada a estabelecer o livre escoamento das águas. 

Art. 52.  As autorizações e concessões que venham a ter 

acréscimo de capacidade na forma do inciso V do art. 43 poderão ser 

prorrogadas por prazo suficiente à amortização dos investimentos, limitado a 

vinte anos.  

Art. 53.  As concessões de geração de energia elétrica 

anteriores a 11 de dezembro de 2003 terão o prazo necessário à amortização 

dos investimentos, limitado a trinta e cinco anos, contado da data de assinatura 

do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado, visando garantir a 

qualidade do atendimento aos consumidores a custos adequados,  por até 

vinte anos, a critério do Poder Concedente, observadas as condições 

estabelecidas nos contratos. 
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Parágrafo único. As concessões de geração de energia 

elétrica, contratadas a partir de 11 de dezembro de 2003 terão o prazo 

necessário à amortização dos investimentos, limitado a trinta e cinco anos, 

contado da data de assinatura do imprescindível contrato.  

Seção IV 

Das Alterações de Regime de Exploração 

Art. 54. Em caso de privatização de empresa detentora 

de concessão ou autorização de geração de energia elétrica, é facultado ao 

Poder Concedente alterar o regime de exploração, no todo ou em parte, para 

produção independente, inclusive, quanto às condições de extinção da 

concessão ou autorização e de encampação das instalações, bem como da 

indenização porventura devida. 

§ 1º A alteração de regime referida no caput deverá 

observar as condições para tanto estabelecidas no respectivo edital, 

previamente aprovado pela ANEEL. 

§ 2º É vedado ao edital referido no §1º estipular, em 

benefício da produção de energia elétrica, qualquer forma de garantia ou 

prioridade sobre o uso da água da bacia hidrográfica, salvo nas condições 

definidas em ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas e Energia e do 

Meio Ambiente, em articulação com os Governos dos Estados onde se localiza 

cada bacia hidrográfica. 

§ 3º O edital referido no § 1º deve estabelecer as 

obrigações dos sucessores com os programas de desenvolvimento sócio-

econômico regionais em andamento, conduzidos diretamente pela empresa ou 

em articulação com os Estados, em áreas situadas na bacia hidrográfica onde 

se localizam os aproveitamentos de potenciais hidráulicos, facultado ao Poder 

Executivo, previamente à privatização, separar e destacar os ativos que 

considere necessários à condução desses programas. 

§ 4º Aplica-se ao disposto neste artigo os arts. 27 a 30 da 

Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. 

Art. 55. As concessões de aproveitamentos hidrelétricos 

resultantes da separação das atividades de distribuição decorrentes do 

disposto no inciso I do art.  62 poderão, a critério do Poder Concedente, ter o 
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regime de exploração modificado para produção independente de energia, 

mediante a celebração de contrato oneroso de uso de bem público e com prazo 

de concessão igual ao prazo remanescente do contrato de concessão original, 

observado, no que couber, o disposto no art. 207. 

Parágrafo único. Aplicam-se aos empreendimentos 

hidrelétricos resultantes da separação das atividades de distribuição de que 

trata este artigo, desde que sejam observadas as características de pequena 

central hidrelétrica, as regras de comercialização a que estão submetidas as 

fontes alternativas de energia e as mesmas condições aplicáveis aos agentes 

de que tratam os incisos II e III do art. 43. 

CAPÍTULO III 

Da Transmissão 

SEÇÃO I 

Das Disposições Gerais 

Art. 56. O Poder Concedente definirá as novas 

instalações de transmissão que se destinam à formação da Rede Básica do 

SIN, as de âmbito próprio da concessionária de distribuição e as de interesse 

exclusivo das centrais de geração.  

Art. 57. Para o estabelecimento de instalações de 

transmissão de energia elétrica, em tensão nominal igual ou superior a 

duzentos e trinta kV, poderá ser concedida autorização de estudos às 

concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, sendo-lhes 

reconhecido o direito às servidões necessárias à elaboração dos respectivos 

projetos. 

Art. 58. Os proprietários ou possuidores dos terrenos, 

onde devam ser efetuados os estudos referidos no art. 57, são obrigados a 

permitir, às autorizadas, a realização dos levantamentos topográficos e 

geológicos necessários à elaboração dos projetos, inclusive o estabelecimento 

de acampamentos provisórios para o pessoal técnico e operários, respondendo 

as concessionárias pelos danos que causarem. 

Art. 59. A autorização objeto do art. 57 será concedida 

pelo Poder Concedente ou pela ANEEL mediante delegação. 
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SEÇÃO II 

Das Outorgas de Transmissão 

Art. 60. As instalações de transmissão componentes da 

Rede Básica do SIN serão objeto de concessão mediante licitação e 

funcionarão na modalidade de instalações integradas aos sistemas com regras 

operativas aprovadas pela ANEEL, de forma a assegurar a otimização dos 

recursos eletroenergéticos existentes ou futuros.  

Seção III 

Das prorrogações de outorgas de transmissão 

Art. 61.  As concessões de transmissão de energia 

elétrica, contratadas a partir de 8 de julho de 1995, 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.  

CAPÍTULO IV 

Da Distribuição 

SEÇÃO I 

Das Disposições Gerais 

Art. 62. As concessionárias e as permissionárias de 

serviço público de distribuição de energia elétrica que atuem no SIN não 

poderão desenvolver atividades: 

I – de geração de energia elétrica; 

II – de transmissão de energia elétrica; 

III – de venda de energia a consumidores de que tratam 

os arts. 118 e 119, 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;  
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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 1995, e nos respectivos contratos de concessão; ou 

V – estranhas ao objeto da concessão, permissão ou 

autorização, exceto nos casos previstos em lei e nos respectivos contratos de 

concessão. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste 

artigo às concessionárias e permissionárias de distribuição e às cooperativas 

de eletrificação rural: 

I – no atendimento a sistemas elétricos isolados; 

II – no atendimento ao seu mercado próprio, desde que 

seja inferior a quinhentos GWh/ano e a totalidade da energia gerada seja a ele 

destinada;  

III – na captação, aplicação ou empréstimo de recursos 

financeiros destinados ao próprio agente ou a sociedade coligada, controlada, 

controladora ou vinculada a controladora comum, desde que destinados ao 

serviço público de energia elétrica, mediante anuência prévia da ANEEL, 

observado o disposto no inciso XIII do art. 5º, garantida a modicidade tarifária e 

atendido ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

Art. 63. A concessionária de serviço público de 

distribuição de energia elétrica criará no âmbito de sua área de concessão, 

Conselho de Consumidores, de caráter consultivo, composto por igual número 

de representantes das principais classes tarifárias, voltado para orientação, 

análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento, tarifas e 

adequacidades dos serviços prestados ao consumidor final. 

Art. 64. Conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, as 

concessionárias de distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as redes 

particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente até 

31 de dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das 

partes em que sejam transferidas. 

Parágrafo único. Os custos decorrentes dessa 

incorporação, incluindo a reforma das redes, serão considerados pela ANEEL 

nos processos de revisão tarifária.  
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SEÇÃO II 

Das Outorgas de Distribuição 

Art. 65. As instalações de transmissão de âmbito próprio 

da concessionária de distribuição poderão ser consideradas pelo Poder 

Concedente parte integrante da concessão de distribuição.  

Art. 66. Visando a universalização do serviço público de 

energia elétrica, a ANEEL poderá promover licitações para outorga de 

permissões de serviço público de energia elétrica, em áreas já concedidas 

cujos contratos não contenham cláusula de exclusividade. 

§ 1º As licitações poderão ser realizadas, por delegação, 

pelas Agências de Serviços Públicos Estaduais conveniadas, mediante a 

utilização de editais padronizados elaborados pela ANEEL, inclusive o contrato 

de adesão, com observância da Lei nº 8.987, de 1995, e demais dispositivos 

legais específicos para o serviço público de energia elétrica, aplicando-se, no 

que couber e subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 2º É facultado à ANEEL adotar a modalidade de tomada 

de preço, devendo, neste caso, mediante ações integradas com as Agências 

de Serviços Públicos Estaduais conveniadas, promover ampla divulgação 

visando o cadastramento de agentes interessados. 

§ 3º A permissionária será contratada para prestar serviço 

público de energia elétrica utilizando-se da forma convencional de distribuição, 

podendo, simultaneamente, também prestar o serviço mediante associação ou 

contratação com agentes detentores de tecnologia ou titulares de autorização 

para fontes solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. 

§ 4º À permissionária contratada na forma deste artigo é 

permitido fornecer energia elétrica a todos os consumidores, ligados ou não, 

localizados na área permitida, independentemente de carga e tensão. 

§ 5º É vedado às concessionárias de serviços públicos de 

energia elétrica, suas controladas e seus controladores, em qualquer grau de 

descendência ou ascendência, bem como outras sociedades igualmente 

controladas ou coligadas, independente do grau de colateralidade, participarem 

das licitações de que trata este artigo. 
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§ 6º A permissão de serviço público de energia elétrica 

contratada na forma deste artigo poderá prever condições e formas de 

atendimento específicas, compatíveis com a tecnologia utilizada.  

Art. 67. Na prorrogação das concessões para distribuição 

de energia elétrica vigentes em 8 de julho de 1995, o Poder Concedente 

diligenciará no sentido de compatibilizar as áreas concedidas às empresas 

distribuidoras com as áreas de atuação de cooperativas de eletrificação rural, 

examinando suas situações de fato como prestadoras de serviço público, 

visando enquadrar as cooperativas como permissionárias de serviço público de 

energia elétrica. 

Parágrafo único. Constatado, em processo administrativo, 

que a cooperativa exerce, em situação de fato ou com base em permissão 

anteriormente outorgada, atividade de comercialização de energia elétrica a 

público indistinto localizado em sua área de atuação é facultado ao Poder 

Concedente promover a regularização da permissão, preservado o atual 

regime jurídico próprio das cooperativas. 

SEÇÃO III 

Das Prorrogações de Outorgas de Distribuição 

Art. 68.  As concessões de distribuição de energia 

elétrica, contratadas a partir de  8 de julho de 1995, 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.  

CAPÍTULO V 

Dos Comercializadores, Importadores e Exportadores 

Art. 69. É objeto de autorização pelo Poder Concedente, 

diretamente ou mediante delegação à ANEEL, a compra e venda de energia 

elétrica, por agente comercializador. 

Art. 70. É objeto de autorização pelo Poder Concedente, 

diretamente ou mediante delegação à ANEEL,  a importação e exportação de 

energia elétrica, bem como a implantação dos respectivos sistemas de 

transmissão associados.  
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CAPÍTULO VI  

Da ELETROBRÁS e Suas Subsidiárias 

SEÇÃO I 

Da Constituição da ELETROBRÁS 

Art. 71. A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 

ELETROBRÁS, sociedade por ações, tem por objeto a realização de estudos, 

projetos, construção e operação de usinas produtoras e linhas de transmissão 

e distribuição de energia elétrica, bem como a celebração dos atos de comércio 

decorrentes dessas atividades. 

Art. 72. Nos Estatutos da Sociedade serão observadas, 

em tudo que lhes forem aplicáveis, as normas da Lei das Sociedades 

Anônimas, ficando a sua reforma subordinada à aprovação do Presidente da 

República, mediante decreto. 

Art. 73. Compete à ELETROBRÁS, promover a 

construção e a respectiva operação, através de subsidiárias, de centrais 

elétricas de interesse supra-estadual e de sistemas de transmissão em alta e 

extra-alta tensões, que visem a integração interestadual dos sistemas elétricos, 

bem como dos sistemas de transmissão destinados ao transporte da energia 

elétrica produzida em aproveitamentos energéticos binacionais. 

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá manter sob a 

administração da ELETROBRÁS linha de transmissão cuja função seja a 

transferência ou intercâmbio de energia entre Estados, encampada de empresa 

concessionária de âmbito Estadual, desde que localizada fora do Estado em 

que opere esta concessionária. 

SEÇÃO II 

Do Capital da ELETROBRÁS 

Art. 74. Para aumento do capital da ELETROBRÁS 

poderão ser emitidas ações ordinárias e preferenciais. 

Parágrafo único. As ações preferenciais terão prioridade 

no reembolso do capital e na distribuição de dividendos de seis por cento ao 

ano. 
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Art. 75. Nas emissões de ações ordinárias, a União 

subscreverá o suficiente para lhe garantir o mínimo de cinqüenta e um por 

cento do capital votante.  

Art. 76. A Sociedade poderá emitir obrigações até o limite 

do dobro do seu capital social integralizado, com ou sem a garantia do Tesouro 

Nacional.  

Art. 77. Nos aumentos de capital, será assegurada 

preferência às pessoas jurídicas de direito público, para a tomada de ações da 

Sociedade, respeitado o disposto no art. 75, in fine, e será adotada a mesma 

norma nos lançamentos de obrigações.  

Art. 78. Os recursos do Fundo Federal de Eletrificação 

depositados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 

BNDES, em conta especial, só poderão ser movimentados pela 

ELETROBRÁS.  

Parágrafo único. Os saques da ELETROBRÁS, à conta 

do Fundo, serão considerados integralização do seu capital subscrito pela 

União ou adiantamento por conta do capital a ser subscrito pela União. 

SEÇÃO III 

Da Organização da ELETROBRÁS 

Art. 79. A ELETROBRÁS será dirigida por um Conselho 

de Administração, com funções deliberativas e uma Diretoria Executiva. 

§ 1º O Conselho de Administração será integrado por dez 

membros, eleitos pela Assembléia Geral, que designará dentre eles o 

Presidente, todos com prazo de gestão que não poderá ser superior a três 

anos, admitida a reeleição, assim constituído: 

I – sete Conselheiros escolhidos dentre brasileiros de 

notórios conhecimentos e experiência, idoneidade moral e reputação ilibada, 

indicados pelo Ministro de Estado de Minas e Energia; 

II – um Conselheiro indicado pelo Ministro de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma do art. 61 da Lei nº 9.649, de 27 

de maio de 1998; 
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III – um Conselheiro eleito pelos acionistas minoritários, 

pessoas físicas e jurídicas de direito privado; 

IV – um conselheiro eleito em votação em separado na 

Assembléia-Geral, excluído o acionista controlador, nos termos do § 4º do art. 

141 da Lei nº 6.404, de 1976. 

§ 2º O Presidente da ELETROBRÁS será escolhido 

dentre os membros do Conselho de Administração. 

§ 3º A Diretoria-Executiva compor-se-á do Presidente e 

dos diretores. 

§ 4º O Presidente e os diretores não poderão exercer 

funções de direção, administração ou consultoria em empresas de economia 

privada, concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, ou de 

empresas de direito privado ligadas de qualquer forma ao setor de energia 

elétrica, salvo nas subsidiárias, controladas e empresas concessionárias sob 

controle dos Estados em que a ELETROBRÁS tenha participação acionária, 

onde poderão exercer cargos no conselho de administração, observadas as 

disposições da Lei nº 9.292, de 12 de julho de 1996, quanto ao percebimento 

de remuneração.  

Art. 80. O Conselho Fiscal, de caráter permanente, 

compõe-se de cinco membros e respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia 

Geral Ordinária, todos brasileiros e domiciliados no País, observados os 

requisitos e impedimentos fixados pela Lei das Sociedades por Ações, 

acionistas ou não, dos quais um será eleito pelos detentores das ações 

ordinárias minoritárias e outro pelos detentores das ações preferenciais, em 

votação em separado.  

§ 1º Dentre os membros do Conselho Fiscal, um será 

indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, como representante do Tesouro 

Nacional. 

§ 2º Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou 

ausência injustificada a duas reuniões consecutivas, será o membro do 

Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo 

suplente. 
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§ 3º O mandato dos membros do Conselho Fiscal é de 

um ano, permitida a reeleição. 

Art. 81. É privativo dos brasileiros o exercício dos cargos 

e funções de membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e 

do Conselho Fiscal da Sociedade. 

Art. 82. A direção da ELETROBRÁS e as das Sociedades 

dela subsidiárias são obrigadas a prestar as informações que lhes forem 

solicitadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal ou qualquer de 

suas Comissões. 

§ 1º O Presidente da ELETROBRÁS é obrigado a 

comparecer perante qualquer das Comissões de uma ou de outra Casa do 

Congresso, quando convocado para pessoalmente prestar informações acerca 

do assunto previamente determinado. 

§ 2º A falta de comparecimento, sem justificação importa 

na perda do cargo. 

Art. 83. A concessão de financiamento a sociedades de 

economia mista, em que os Estados ou Municípios sejam majoritários, não 

confere à ELETROBRÁS direito de lhes indicar diretor. 

Art. 84.  Será representante da União nas Assembléias 

Gerais da ELETROBRÁS o Ministro das Minas e Energia ou pessoa por ele 

credenciada.  

Art. 85. A Assembléia Geral dos Acionistas poderá fixar 

porcentagens ou gratificações por conta dos lucros para a administração da 

ELETROBRÁS e das subsidiárias, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 152 da Lei 

nº 6.404, de 1976. 

Art. 86. Prescreverão os Estatutos da ELETROBRÁS 

normas específicas para a participação dos seus empregados nos lucros da 

Sociedade, nos termos da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000. 

Seção IV 

Das Subsidiárias 

Art. 87. São consideradas subsidiárias da ELETROBRÁS: 
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I – Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do 

Brasil S/A – ELETROSUL; 

II – FURNAS - Centrais Elétricas S.A.; 

III – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – 

CHESF; 

IV – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – 

ELETRONORTE; 

V – Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica 

– CGTEE; 

VI – Eletrobrás Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR. 

Parágrafo único. Fica a Empresa Transmissora de 

Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A – ELETROSUL autorizada a prestar os 

serviços públicos de geração e de transmissão de energia elétrica, mediante 

concessão ou autorização, na forma da lei, podendo adaptar seus estatutos e 

sua razão social a essas atividades. 

Art. 88. A ELETROBRÁS operará diretamente ou por 

intermédio de subsidiárias ou empresas a que se associar, para cumprimento 

de seu objeto social. 

§ 1º A ELETROBRÁS, diretamente ou por meio de suas 

subsidiárias ou controladas, poderá associar-se, com ou sem aporte de 

recursos, para constituição de consórcios empresariais ou participação em 

sociedades, com ou sem poder de controle, no Brasil ou no exterior, que se 

destinem direta ou indiretamente à exploração da produção ou transmissão de 

energia elétrica sob regime de concessão ou autorização. 

§ 2º A aquisição de bens e a contratação de serviços pela 

ELETROBRÁS e suas controladas CHESF, FURNAS, ELETRONORTE, 

ELETROSUL E ELETRONUCLEAR, poderá se dar nas modalidades de 

consulta e pregão, observado, no que for aplicável, o disposto nos arts. 55 a 58 

da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 e nos termos de regulamento próprio. 

§ 3º O disposto no § 2° não se aplica às contrataçõ es 

referentes a obras e serviços de engenharia, cujos procedimentos deverão 
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observar as normas gerais de licitação e contratação para a Administração 

Pública. 

Art. 89. Nas subsidiárias que a ELETROBRÁS vier a 

organizar, serão observados, no que forem aplicáveis, os princípios gerais 

desta lei, salvo quanto à estrutura da administração, que poderá adaptar-se às 

peculiaridades e à importância dos serviços de cada uma, bem como às 

condições de participação dos demais sócios. 

§ 1º As subsidiárias obedecerão às normas 

administrativas, financeiras, técnicas e contábeis, tanto quanto possível 

uniformes, estabelecidas pela ELETROBRÁS. 

§ 2º Os representantes da ELETROBRÁS na 

administração das sociedades, subsidiárias ou não, de que esta participa, 

serão escolhidos pelo seu Conselho de Administração por maioria de votos. 

Seção V 

Das Demais Disposições 

Art. 90. O Poder Executivo poderá dar garantia a 

financiamentos externos contratados pela ELETROBRÁS ou pelas subsidiárias, 

através do Tesouro Nacional ou por intermédio do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, observadas as normas do art. 21 da Lei 

nº  1.628, de 20 de junho de 1952, no que forem aplicáveis. 

Art. 91. Os militares e os funcionários públicos civis da 

União e das entidades autárquicas, para estatais e das sociedades de 

economia mista, federais, poderão servir na ELETROBRÁS, em funções de 

direção, de chefia e de natureza técnica, não podendo, todavia, nos termos dos 

incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal, acumular remunerações, 

sob pena de se considerar como tendo renunciado ao cargo primitivo. 

Art. 92. A Sociedade contribuirá para a formação do 

pessoal técnico necessário à indústria da energia elétrica, bem como a 

preparação de operários qualificados, através de cursos especializados, que 

organizará, podendo também conceder auxílio aos estabelecimentos de ensino 

do País ou bolsas de estudo no exterior e assinar convênios com entidades 

que colaboram na formação de pessoal técnico especializado.  
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Art. 93. Aos empregados e servidores da Sociedade 

aplicar-se-ão os preceitos da legislação do trabalho nas suas relações com a 

Empresa e suas subsidiárias.  

Art. 94. Estende-se às sociedades concessionárias de 

serviço público de energia elétrica, cujo controle acionário tiver sido ou vier a 

ser adquirido pela ELETROBRÁS, o disposto no art. 89 desta Lei. 

Art. 95. Fica a ELETROBRÁS autorizada a alienar às 

entidades do Poder Público as ações ordinárias que possui de empresas 

concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, admitida 

a manutenção de participação acionária minoritária.  

CAPÍTULO VII 

Do Operador Nacional do Sistema Elétrico 

Art. 96. As atividades de coordenação e controle da 

operação da geração e da transmissão de energia elétrica, integrantes do SIN, 

serão executadas, mediante autorização do Poder Concedente, pelo Operador 

Nacional do Sistema Elétrico - ONS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, fiscalizado e regulado pela ANEEL, a ser integrado por titulares de 

concessão, permissão ou autorização e consumidores que tenham exercido a 

opção prevista nos arts. 118 e 119 e que sejam conectados à Rede Básica. 

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras funções que lhe 

forem atribuídas pelo Poder Concedente, constituem atribuições do ONS: 

I – o planejamento e a programação da operação e o 

despacho centralizado da geração, com vistas a otimização dos sistemas 

eletroenergéticos interligados; 

II – a supervisão e coordenação dos centros de operação 

de sistemas elétricos; 

III – a supervisão e controle da operação dos sistemas 

eletroenergéticos nacionais interligados e das interligações internacionais; 

IV – a contratação e administração de serviços de 

transmissão de energia elétrica e respectivas condições de acesso, bem como 

dos serviços ancilares; 
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V – propor ao Poder Concedente as ampliações das 

instalações da Rede Básica, bem como os reforços dos sistemas existentes, a 

serem considerados no planejamento da expansão dos sistemas de 

transmissão; 

VI – propor regras para a operação das instalações de 

transmissão da Rede Básica do SIN, a serem aprovadas pela ANEEL. 

Art. 97. Cabe ao Poder Concedente definir as regras de 

organização do ONS e implementar os procedimentos necessários ao seu 

funcionamento. 

§ 1º O ONS será dirigido por um Diretor-Geral e quatro 

Diretores, em regime de colegiado, sendo três indicados pelo Poder 

Concedente, incluindo o Diretor-Geral, e dois pelos agentes, com mandatos de 

quatro anos não coincidentes, permitida uma única recondução.  

§ 2º A exoneração imotivada de dirigente do ONS 

somente poderá ser efetuada nos quatro meses iniciais do mandato, findos os 

quais é assegurado seu pleno e integral exercício.  

§ 3º Constitui motivo para a exoneração de dirigente do 

ONS, em qualquer época, a condenação em ação penal transitada em julgado.  

§ 4º O Conselho de Administração do ONS será 

integrado, entre outros, por representantes dos agentes setoriais de cada uma 

das categorias de Geração, Transmissão e Distribuição. 

Art. 98. A coordenação operacional terá por objetivo 

principal o uso racional das instalações de geração e de transmissão existentes 

e que vierem a existir nos sistemas interligados, assegurando ainda: 

I – que se dê utilização prioritária à potência e energia 

produzidas na central hidrelétrica de ITAIPU; 

II – que os ônus e vantagens decorrentes das variações 

de condições hidrológicas em relação ao período hidrológico crítico sejam 

rateados entre as empresas geradoras dos sistemas, de acordo com critérios 

que serão estabelecidos pelo Poder Executivo; 

Art. 99. Na operação do SIN, serão considerados:  
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I – a otimização do uso dos recursos eletroenergéticos 

para o atendimento aos requisitos da carga, considerando as condições 

técnicas e econômicas para o despacho das usinas; 

II – as necessidades de energia dos agentes; 

III – os mecanismos de segurança operativa, podendo 

incluir curvas de aversão ao risco de déficit de energia; 

IV – as restrições de transmissão;  

V – o custo do déficit de energia; 

VI – as interligações internacionais.  

Art. 100. Ao aproveitamento referido no inciso III do art. 

43 que funcionar interligado e/ou integrado ao sistema elétrico, é assegurada a 

participação nas vantagens técnicas e econômicas da operação interligada, 

especialmente em sistemática ou mecanismo de realocação de energia entre 

usinas, destinado a mitigação dos riscos hidrológicos, devendo também se 

submeter ao rateio do ônus, quando ocorrer. 

Art. 101. O ONS deverá adotar todas as medidas 

necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei. 

CAPÍTULO VIII 

Da Câmara de Comercialização de Energia Eétrica 

Art. 102. A Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica – CCEE é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob 

autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização pela ANEEL, com 

a finalidade de viabilizar a comercialização de energia elétrica de que trata esta 

Lei. 

§ 1º A CCEE é integrada por titulares de concessão, 

permissão ou autorização, por outros agentes vinculados aos serviços e às 

instalações de energia elétrica, e pelos consumidores enquadrados nos arts. 

118 e 119. 

§ 2º A regulamentação deste artigo pelo Poder 

Concedente deverá abranger, dentre outras matérias, a definição das regras de 
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funcionamento e organização da CCEE, bem como a forma de participação dos 

agentes do setor de energia elétrica nessa Câmara. 

§ 3º O Conselho de Administração da CCEE será 

integrado, entre outros, por representantes dos agentes setoriais de cada uma 

das categorias de Geração, Distribuição e Comercialização. 

§ 4º Os custeios administrativo e operacional da CCEE 

decorrerão de contribuições de seus membros e emolumentos cobrados sobre 

as operações realizadas, vedado o repasse em reajuste tarifário. 

§ 5º As regras para a resolução das eventuais 

divergências entre os agentes integrantes da CCEE são estabelecidas na 

convenção de comercialização e em seu estatuto social, que deverão tratar do 

mecanismo e da convenção de arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 

de setembro de 1996. 

§ 6º As empresas públicas e as sociedades de economia 

mista, suas subsidiárias ou controladas, titulares de concessão, permissão e 

autorização, ficam autorizadas a integrar a CCEE e a aderir ao mecanismo e à 

convenção de arbitragem previstos no § 5º deste artigo. 

§ 7º Consideram-se disponíveis os direitos relativos a 

créditos e débitos decorrentes das operações realizadas no âmbito da CCEE. 

§ 8º Aplicam-se às pessoas jurídicas integrantes da 

CCEE o estabelecido no art. 47 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 

e a respectiva regulamentação, relativamente às operações do mercado de 

curto prazo. 

Art. 103. Nos processos de definição de preços e de 

contabilização e liquidação das operações realizadas no mercado de curto 

prazo, serão considerados intervalos de tempo e escalas de preços 

previamente estabelecidos que deverão refletir as variações do valor 

econômico da energia elétrica, observando inclusive os seguintes fatores: 

I – o disposto nos incisos I a VI do art. 99. 

II – o mecanismo de realocação de energia para 

mitigação do risco hidrológico; e 



 36 

III – o tratamento para os serviços ancilares de energia 

elétrica.  

TÍTULO IV 

Da Organização Comercial 

CAPÍTULO I 

Das Condições Gerais de Comercialização de Energia Elétrica 

Art. 104. A comercialização de energia elétrica entre 

concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de 

energia elétrica, bem como destes com seus consumidores, no SIN, dar-se-á 

mediante contratação regulada ou livre, nos termos desta Lei e do seu 

regulamento, o qual, observadas as diretrizes estabelecidas nos parágrafos 

deste artigo, deverá dispor sobre: 

I – condições gerais e processos de contratação 

regulada; 

II – condições de contratação livre; 

III – processos de definição de preços e condições de 

contabilização e liquidação das operações realizadas no mercado de curto 

prazo; 

IV – instituição da convenção de comercialização; 

V – regras e procedimentos de comercialização, inclusive 

as relativas ao intercâmbio internacional de energia elétrica; 

VI – mecanismos destinados à aplicação do disposto no 

inciso X do art. 5º por descumprimento do previsto neste artigo; 

VII – tratamento para os serviços ancilares de energia 

elétrica e para as restrições de transmissão; 

VIII – mecanismo de realocação de energia para 

mitigação do risco hidrológico; 

IX – limites de contratação vinculados a instalações de 

geração ou à importação de energia elétrica, mediante critérios de garantia de 

suprimento; 
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X – critérios gerais de garantia de suprimento de energia 

elétrica que assegurem o equilíbrio adequado entre confiabilidade de 

fornecimento e modicidade de tarifas e preços, a serem propostos pelo 

Conselho Nacional de Política Energética - CNPE; e 

XI – mecanismos de proteção aos consumidores. 

§ 1º A comercialização de que trata este artigo será 

realizada nos ambientes de contratação regulada e de contratação livre. 

§ 2º Submeter-se-ão à contratação regulada a compra de 

energia elétrica por concessionárias e permissionárias do serviço público de 

distribuição de energia elétrica, nos termos do art. 113 e o fornecimento de 

energia elétrica para o mercado regulado. 

§ 3º A contratação livre dar-se-á nos termos do art. 120 

mediante operações de compra e venda de energia elétrica envolvendo os 

agentes concessionárias e autorizadas de geração, comercializadores e 

importadores de energia elétrica e os consumidores que atendam às condições 

previstas nos arts. 118 e 119. 

§ 4º A comercialização de que trata este artigo será 

realizada nos termos da Convenção de Comercialização, instituída pela 

ANEEL, que prevê: 

I – as obrigações e os direitos dos agentes do setor de 

energia elétrica; 

II – as garantias financeiras; 

III – as penalidades; e 

IV – as regras e procedimentos de comercialização, 

inclusive os relativos ao intercâmbio internacional de energia elétrica. 

§ 5º Com vistas a assegurar o adequado equilíbrio entre 

confiabilidade de fornecimento e modicidade de tarifas e preços, o Conselho 

Nacional de Política Energética – CNPE proporá critérios gerais de garantia de 

suprimento, a serem considerados no cálculo das energias asseguradas e em 

outros respaldos físicos para a contratação de energia elétrica, incluindo 

importação.  
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§ 6º A comercialização de energia elétrica de que trata 

este artigo será feita com a observância de mecanismos de proteção aos 

consumidores, incluindo os limites de repasses de custo de aquisição de 

energia elétrica de que trata o art. 113. 

§ 7º As regras de comercialização previstas nesta Lei 

aplicam-se às concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração, de 

distribuição e de comercialização de energia elétrica, incluindo as empresas 

sob controle federal, estadual ou municipal. 

Art. 105. Para todos os efeitos legais, a compra e venda 

de energia elétrica entre concessionárias ou autorizadas, deve ser contratada 

separadamente do acesso e uso dos sistemas de transmissão e distribuição. 

CAPÍTULO II 

Do Atendimento ao Usuário de Serviços Públicos 

SEÇÃO I 

Das Regras Gerais 

Art. 106. Os consumidores de energia elétrica das 

concessionárias ou permissionárias de serviço público que não exercerem a 

opção prevista nos arts. 118 e 119, deverão substituir os atuais contratos de 

fornecimento de energia por contratos equivalentes de conexão e uso dos 

sistemas de transmissão e distribuição e de compra de energia elétrica. 

§ 1º A alteração dos contratos de que trata este artigo 

será realizada sem prejuízo dos direitos estabelecidos nos contratos em vigor, 

devendo as concessionárias e permissionárias, com antecedência de no 

mínimo noventa dias da sua extinção ou prorrogação automática, encaminhar 

para o consumidor o texto dos novos contratos. 

§ 2º Na aplicação deste artigo, salvo as alterações 

necessárias para constituição dos contratos de conexão e uso dos sistemas 

elétricos, as decorrentes de dispositivos legais supervenientes e as livremente 

pactuadas pelas partes, é vedado à concessionária e permissionária introduzir 

unilateralmente nos novos contratos de fornecimento outras alterações. 

Art. 107. Ficam autorizados as concessionárias a 

contratarem com seus consumidores fornecimentos que tenham por base 
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tarifas diferenciadas, que contemplem o custo do respectivo atendimento, ou a 

existência de energia elétrica temporariamente excedente. 

Art. 108. As concessionárias e permissionárias de 

distribuição de energia elétrica poderão, conforme disciplina a ser estabelecida 

pela ANEEL, condicionar a continuidade do fornecimento aos usuários 

inadimplentes de mais de uma fatura mensal em um período de doze meses: 

I – ao oferecimento de depósito-caução, limitado ao valor 

inadimplido, não se aplicando o disposto neste inciso ao consumidor integrante 

da Classe Residencial; ou 

II – à comprovação de vínculo entre o titular da unidade 

consumidora e o imóvel onde ela se encontra, não se aplicando o disposto 

neste inciso ao consumidor integrante da Subclasse Residencial Baixa Renda. 

§ 1º Em se tratando de inadimplência de usuário apto à 

livre aquisição de energia, poderá a concessionária ou permissionária do 

serviço público de distribuição de energia elétrica exigir que o usuário 

inadimplente, para utilizar-se do serviço de distribuição, apresente contrato de 

compra de energia junto a outro agente comercializador. 

§ 2º Não se aplica o disposto nos incisos I e II deste 

artigo aos consumidores que prestam serviços públicos essenciais. 

Art. 109. Os fornecimentos de energia elétrica para 

serviços de iluminação pública, ou para quaisquer serviços públicos de caráter 

local explorados pelas municipalidades, serão regulados por contratos de 

fornecimentos entre estas e as concessionárias ou contratantes, observado o 

disposto nos respectivos contratos de concessão ou de exploração, celebrados 

com o Governo Federal, para distribuição de energia elétrica na zona em que 

se encontrar o município interessado. 

SEÇÃO II 

Do Usuário de Baixa Renda 

Art. 110. É considerado consumidor integrante da 

Subclasse Residencial Baixa Renda aquele que, atendido por circuito 

monofásico, tenha consumo mensal inferior a oitenta kWh/mês ou cujo 

consumo situe-se entre oitenta e duzentos e vinte kWh/mês, neste caso desde 

que observe o máximo regional compreendido na faixa e não seja excluído da 
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subclasse por outros critérios de enquadramento a serem definidos pela 

ANEEL. 

Parágrafo único. Os consumidores com consumo médio 

mensal inferior a oitenta kWh que, em doze meses consecutivos, tiverem dois 

consumos mensais superiores a cento e vinte kWh deverão observar os 

critérios a serem estabelecidos na regulação prevista neste artigo. 

Art. 111. Fica autorizada a concessão de subvenção 

econômica com a finalidade de contribuir para a modicidade da tarifa de 

fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da 

Subclasse Residencial Baixa Renda a que se refere o art. 110. 

§ 1º A subvenção de que trata este artigo será custeada 

com recursos financeiros oriundos do adicional de dividendos devidos à União 

pela ELETROBRÁS, associado às receitas adicionais auferidas pelas 

concessionárias geradoras de serviço público, sob controle federal, com a 

comercialização de energia elétrica nos leilões públicos de que trata o art. 124.  

§ 2º Para efeito de cálculo do adicional de dividendos de 

que trata o § 1º, serão consideradas as receitas oriundas da comercialização 

da energia elétrica decorrente da redução gradual de contratação compulsória 

ocorrida de 1998 a 2006. 

§ 3º O montante associado de no mínimo sessenta e no 

máximo oitenta por cento do adicional de dividendos referido no §1º será 

utilizado no custeio da subvenção a que se refere este artigo. 

§ 4º Compete à ANEEL implementar a aplicação dos 

recursos da subvenção econômica referida neste artigo. 

SEÇÃO III 

Da Universalização 

Art. 112. No estabelecimento das metas de 

universalização do uso da energia elétrica, a ANEEL fixará, para cada 

concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia 

elétrica: 

I – áreas, progressivamente crescentes, em torno das 

redes de distribuição, no interior das quais o atendimento em tensão inferior a 
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dois mil e trezentos volts, ainda que necessária a extensão de rede primária de 

tensão inferior ou igual a cento e trinta e oito kV, e carga instalada na unidade 

consumidora de até cinqüenta kW, será sem ônus de qualquer espécie para o 

solicitante que possuir característica de enquadramento no Grupo B, excetuado 

o subgrupo iluminação pública, e que ainda não for atendido com energia 

elétrica pela distribuidora local; 

II – áreas, progressivamente decrescentes, no interior das 

quais o atendimento em tensão inferior a dois mil e trezentos volts, ainda que 

necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a cento e 

trinta e oito kV, e carga instalada na unidade consumidora de até cinqüenta 

kW, poderá ser diferido pela concessionária ou permissionária para horizontes 

temporais preestabelecidos pela ANEEL, quando o solicitante do serviço, que 

possuir característica de enquadramento no Grupo B, excetuado o subgrupo 

iluminação pública, e que ainda não for atendido com energia elétrica pela 

distribuidora local, será atendido sem ônus de qualquer espécie. 

§ 1º O atendimento dos pedidos de nova ligação ou 

aumento de carga dos consumidores que não se enquadram nos termos dos 

incisos I e II deste artigo, será realizado à custa da concessionária ou 

permissionária, conforme regulação específica estabelecida pela ANEEL. 

§ 2º É facultado ao consumidor de qualquer classe 

contribuir para o seu atendimento, com vistas a compensar a diferença 

verificada entre o custo total do atendimento e o limite estabelecido conforme o 

§1º.  

§ 3º Na regulação do § 1º deste artigo, a ANEEL levará 

em conta as características da carga atendida, a rentabilidade do investimento, 

a capacidade econômica e financeira do distribuidor local, a preservação da 

modicidade tarifária e as desigualdades regionais. 

§ 4º Na regulação deste artigo, a ANEEL levará em conta, 

dentre outros fatores, a taxa de atendimento da concessionária ou 

permissionária, considerada no global e desagregada por Município e a 

capacidade técnica, econômica e financeira necessárias ao atendimento das 

metas de universalização. 

§ 5º A ANEEL também estabelecerá procedimentos para 

que o consumidor localizado nas áreas referidas no inciso II do caput possa 
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antecipar seu atendimento, financiando ou executando, em parte ou no todo, as 

obras necessárias, devendo esse valor lhe ser restituído pela concessionária 

ou permissionária após a carência de prazo igual ao que seria necessário para 

obter sua ligação sem ônus. 

§ 6º Para as áreas atendidas por cooperativas de 

eletrificação rural serão consideradas as mesmas metas estabelecidas, quando 

for o caso, para as concessionárias ou permissionárias de serviço público de 

energia elétrica, onde esteja localizada a respectiva cooperativa de eletrificação 

rural, conforme regulação da ANEEL. 

§ 7º O financiamento de que trata o § 5º deste artigo, 

quando realizado por órgãos públicos, inclusive da administração indireta, a 

exceção dos aportes a fundo perdido, visando a universalização do serviço, 

serão igualmente restituídos pela concessionária ou permissionária, ou se for o 

caso, cooperativa de eletrificação rural, devendo a ANEEL disciplinar o prazo 

de carência quando o fornecimento for em áreas com prazos de diferimento 

distintos. 

§ 8º O cumprimento das metas de universalização será 

verificado pela ANEEL, em periodicidade no máximo igual ao estabelecido nos 

contratos de concessão para cada revisão tarifária, devendo os desvios 

repercutir no resultado da revisão mediante metodologia a ser publicada. 

§ 9º A ANEEL tornará públicas, anualmente, as metas de 

universalização do serviço público de energia elétrica. 

§ 10. No processo de universalização dos serviços 

públicos de energia elétrica no meio rural, serão priorizados os municípios com 

índice de atendimento aos domicílios inferior a oitenta e cinco por cento, 

calculados com base nos dados do Censo 2000 do IBGE, podendo ser 

subvencionada parcela dos investimentos com recurso da Reserva Global de 

Reversão – RGR e da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, nos 

termos da regulamentação. 

§ 11. O Poder Executivo estabelecerá diretrizes 

específicas que criem as condições, os critérios e os procedimentos para a 

atribuição da subvenção econômica às concessionárias e permissionárias de 

serviço público de energia elétrica e, se for o caso, cooperativas de 
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eletrificação rural e para a fiscalização da sua aplicação nos municípios 

beneficiados. 

CAPÍTULO III 

Da Compra de Energia Eétrica por Concessionárias e Permissionárias de 

Distribuição 

SEÇÃO I 

Da Garantia do Atendimento à Totalidade de Mercado 

Art. 113. As concessionárias e as permissionárias de 

serviço público de distribuição de energia elétrica integrantes do SIN deverão 

garantir o atendimento à totalidade de seu mercado, mediante contratação 

regulada, por meio de licitação, conforme regulamento, o qual, observadas as 

diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste artigo, disporá sobre: 

I – mecanismos de incentivo à contratação que favoreça 

a modicidade tarifária; 

II – garantias; 

III – prazos de antecedência de contratação e de sua 

vigência; 

IV – mecanismos para cumprimento do disposto no inciso 

VI do art. 2º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997;  

V – condições e limites para repasse do custo de 

aquisição de energia elétrica para os consumidores finais; 

VI – mecanismos para a aplicação do disposto  no inciso 

X do art. 5º por descumprimento do previsto neste artigo. 

SEÇÃO II 

Do Contrato de Comercialização de Energia no Ambien te Regulado 

Art. 114. A contratação regulada de que trata o art. 113 

deverá ser formalizada por meio de contratos bilaterais denominados Contrato 

de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEAR, celebrados 

entre cada concessionária ou autorizada de geração e todas as 
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concessionárias e permissionárias do serviço público de distribuição, devendo 

ser observado o seguinte: 

I - as distribuidoras serão obrigadas a oferecer garantias; 

II – para a energia elétrica proveniente de 

empreendimentos de geração existentes, início de entrega no ano subseqüente 

ao da licitação e prazo de suprimento de no mínimo três e no máximo quinze 

anos; 

III – para a energia elétrica proveniente de novos 

empreendimentos de geração, início de entrega no terceiro ou no quinto ano 

após a licitação e prazo de suprimento de no mínimo quinze e no máximo trinta 

e cinco anos; 

IV – o início da entrega da energia objeto dos CCEARs 

poderá ser antecipado, mantido o preço e os respectivos critérios de reajuste, 

com vistas no atendimento à quantidade demandada pelos compradores, 

cabendo à ANEEL disciplinar os ajustes nos contratos, de acordo com 

diretrizes do MME. 

§1º Na contratação regulada, os riscos hidrológicos serão 

assumidos conforme as seguintes modalidades contratuais: 

I – pelos geradores, nos Contratos de Quantidade de 

Energia; 

II – pelos compradores, com direito de repasse às tarifas 

dos consumidores finais, nos Contratos de Disponibilidade de Energia. 

§ 2º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as 

licitações de compra das distribuidoras para ajustes, em percentuais a serem 

definidos pelo Poder Concedente, que não poderão ser superiores a cinco por 

cento de suas cargas, cujo prazo máximo de suprimento será de dois anos. 

§ 3º No atendimento à obrigação referida no art. 113 de 

contratação da totalidade do mercado dos agentes, deverá ser considerada a 

energia elétrica: 

I – contratada pelas concessionárias, pelas 

permissionárias e pelas autorizadas de distribuição de energia elétrica até 16 

de março de 2004 ; e 
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II – proveniente de: 

a) geração distribuída, observados os limites de 

contratação e de repasse às tarifas, baseados no valor de referência do 

mercado regulado e nas respectivas condições técnicas; 

b) usinas que produzam energia elétrica a partir de fontes 

eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, enquadradas na primeira 

etapa do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - 

PROINFA; ou 

c) Itaipu Binacional. 

§ 4º A energia elétrica proveniente dos empreendimentos 

referidos no inciso II do § 3º deste artigo não estará sujeita aos procedimentos 

licitatórios para contratação regulada previstos neste artigo. 

§ 5º Observado o disposto no art. 2º, as licitações para 

contratação de energia elétrica de que trata este artigo serão reguladas e 

realizadas pela ANEEL, que poderá promovê-las diretamente ou por intermédio 

da CCEE. 

§ 6º As concessionárias e as permissionárias de serviço 

público de distribuição de energia elétrica que tenham mercado próprio inferior 

a quinhentos GWh/ano ficam autorizadas a adquirir energia elétrica do atual 

agente supridor, com tarifa regulada, ou mediante processo de licitação pública 

por elas promovido ou na forma prevista neste artigo, sendo que na licitação 

pública poderão participar concessionárias, permissionárias, autorizadas de 

geração e comercializadoras. 

Art. 115. Os contratos de comercialização de energia 

elétrica celebrados pelas concessionárias e permissionárias de distribuição já 

registrados, homologados ou aprovados pela ANEEL até 16 de março de 

2004 não poderão ser objeto de aditamento para prorrogação de prazo ou 

aumento das quantidades ou preços contratados. 

Parágrafo único. Exclui-se do disposto no caput deste 

artigo os aditamentos relativos a ampliações de pequenas centrais 

hidrelétricas, desde que não resultem em aumento do preço unitário da energia 

constante no contrato original. 

SEÇÃO III 



 46 

Das Licitações de Compra 

Art. 116. Os processos licitatórios necessários para o 

atendimento ao disposto no artigo art. 113 deverão contemplar, dentre outros, 

tratamento para:  

I – energia elétrica proveniente de empreendimentos de 

geração existentes; 

II – energia proveniente de novos empreendimentos de 

geração;  

III – fontes alternativas. 

§ 1º Entendem-se como novos empreendimentos de 

geração aqueles que até o início do processo licitatório para a expansão em 

curso: 

I – não sejam detentores de outorga de concessão, 

permissão ou autorização; ou 

II – sejam parte de empreendimento existente que venha 

a ser objeto de ampliação, restrito ao acréscimo de capacidade. 

§ 2º Nas licitações de compra das distribuidoras para 

ajustes poderão participar as concessionárias, permissionárias e autorizadas 

de geração e comercialização. 

§ 3º A ANEEL deverá garantir publicidade aos dados 

referentes à contratação de que trata este artigo. 

Art. 117. O Poder Concedente homologará a quantidade 

de energia elétrica a ser contratada para o atendimento de todas as 

necessidades do mercado nacional para o processo licitatório de contratação 

de energia.  

§ 1º Para os fins deste artigo, as concessionárias e as 

autorizadas de geração, as concessionárias e as permissionárias de 

distribuição, os comercializadores e os consumidores enquadrados nos arts. 

118 e 119 deverão informar ao Poder Concedente a quantidade de energia 

necessária para atendimento a seu mercado ou sua carga.  
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§ 2º Com vistas a garantir a continuidade do fornecimento 

de energia elétrica, o Poder Concedente poderá definir reserva de capacidade 

de geração a ser contratada. 

§ 3º Os custos decorrentes da contratação de energia de 

reserva de que trata este artigo, contendo, dentre outros, os custos 

administrativos, financeiros e encargos tributários, serão rateados entre todos 

os usuários finais de energia elétrica do SIN, incluindo os consumidores 

referidos nos arts. 118, 119 e 121 e os autoprodutores apenas na parcela da 

energia decorrente da interligação ao SIN, conforme regulamentação. 

§ 4º A regulamentação deverá prever a forma, os prazos 

e as condições da contratação de energia de reserva de que trata este artigo, 

bem como as diretrizes para a realização dos leilões, a serem promovidos pela 

ANEEL, direta ou indiretamente. 

CAPÍTULO IV 

Da Comercialização no Ambiente de Contratação Livre  

Seção I 

Dos Consumidores Livres 

Art. 118. Respeitados os contratos de fornecimento 

vigentes, a prorrogação das atuais e as novas concessões serão feitas sem 

exclusividade de fornecimento de energia elétrica a consumidores com carga 

igual ou maior que três mil kW, atendidos em tensão igual ou superior a 

sessenta e nove kV, que podem optar por contratar seu fornecimento, no todo 

ou em parte, com qualquer concessionária, permissionária ou autorizada de 

energia elétrica do mesmo sistema interligado, observado o disposto no inciso 

III do art. 62. 

§ 1º O Poder Concedente poderá diminuir os limites de 

carga e tensão estabelecidos neste e no art. 119. 

§ 2º Os consumidores que não tiverem cláusulas de 

tempo determinado em seus contratos de fornecimento só poderão exercer a 

opção de que trata este artigo de acordo com prazos, formas e condições 

fixados em regulamentação específica, sendo que nenhum prazo poderá 

exceder a trinta e seis meses, contado a partir da data de manifestação formal 
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à concessionária, à permissionária ou à autorizada de distribuição que os 

atenda.  

§ 3º O exercício da opção pelo consumidor não poderá 

resultar em aumento tarifário para os consumidores remanescentes da 

concessionária de serviços públicos de energia elétrica que haja perdido 

mercado.  

§ 4º É assegurado aos fornecedores e respectivos 

consumidores, livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de 

concessionária e permissionária de serviço público, mediante ressarcimento do 

custo de transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo 

Poder Concedente.  

§ 5º O consumidor que exercer a opção prevista neste 

artigo e no art. 119 desta Lei deverá garantir o atendimento à totalidade de sua 

carga, mediante contratação, com um ou mais fornecedores, sujeito a 

penalidade pelo descumprimento dessa obrigação, observado o disposto no 

art. 5º  inciso X desta Lei. 

§ 6º Os consumidores que exercerem a opção prevista 

neste artigo e no art. 119  poderão retornar à condição de consumidor atendido 

mediante tarifa regulada, garantida a continuidade da prestação dos serviços, 

nos termos da lei e da regulamentação, desde que informem à concessionária, 

à permissionária ou à autorizada de distribuição local, com antecedência 

mínima de cinco anos. 

§ 7º Os prazos definidos nos §§ 2º e 6º deste artigo 

poderão ser reduzidos, a critério da concessionária ou da permissionária de 

distribuição local. 

Art. 119. É de livre escolha dos novos consumidores, cuja 

carga seja igual ou maior que três mil kW, atendidos em qualquer tensão, o 

fornecedor com quem contratará sua compra de energia elétrica. 

SEÇÃO II 

Das Condições Gerais de Comercialização no Ambiente  de Contratação 

Livre 
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Art. 120. É de livre negociação a compra e venda de 

energia elétrica entre concessionárias, permissionárias e autorizadas no 

ambiente de contratação livre a que se refere o § 1º do art. 104. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à 

comercialização de energia elétrica gerada pela ITAIPU Binacional e pela 

Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear.  

Art. 121. Sem prejuízo do previsto nos arts. 100 e 147  

poderão comercializar energia elétrica com consumidor ou conjunto de 

consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito cuja 

carga seja maior ou igual a quinhentos kW, observada a regulação da ANEEL, 

podendo o fornecimento ser complementado por empreendimentos de geração 

associados às fontes aqui referidas, visando a garantia de suas 

disponibilidades energéticas, mas limitado a quarenta e nove por cento da 

energia média que produzirem: 

I – Os empreendimentos com potência igual ou inferior a 

um mil kW; 

II – Os aproveitamentos de potencial hidráulico de 

potência superior a um mil kW e igual ou inferior a trinta mil kW, destinados a 

produção independente ou autoprodução, mantidas as características de 

pequena central hidrelétrica; 

III – Os empreendimentos com base em fontes solar, 

eólica, biomassa cuja potência injetada nos sistemas de transmissão ou 

distribuição seja menor ou igual a trinta mil kW. 

Parágrafo único. Fica reduzido para cinqüenta kW o limite 

mínimo de carga estabelecido no caput deste artigo quando o consumidor ou 

conjunto de consumidores se situar no âmbito dos sistemas elétricos isolados.  

CAPÍTULO V 

Dos Demais Dispositivos de Comercialização 

SEÇÃO I 

Da Comercialização pelos Produtores Independentes 

Art. 122. O produtor independente de energia elétrica 

estará sujeito às regras de comercialização regulada ou livre, atendido ao 
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disposto nesta Lei, na legislação em vigor e no contrato de concessão ou no 

ato de autorização.  

Art. 123. A venda de energia elétrica por produtor 

independente poderá ser feita para: 

I – concessionária de serviço público de energia elétrica; 

II – consumidor de energia elétrica, nas condições 

estabelecidas nos arts. 118 e 119; 

III – consumidores de energia elétrica integrantes de 

complexo industrial ou comercial, aos quais o produtor independente também 

forneça vapor oriundo de processo de co-geração; 

IV – conjunto de consumidores de energia elétrica, 

independentemente de tensão e carga, nas condições previamente ajustadas 

com a concessionária local de distribuição; 

V – qualquer consumidor que demonstre ao Poder 

Concedente não ter a concessionária local lhe assegurado o fornecimento no 

prazo de até cento e oitenta dias contado da respectiva solicitação. 

Parágrafo único. A comercialização na forma prevista nos 

incisos I, IV e V do caput deste artigo deverá ser exercida de acordo com 

critérios gerais fixados pelo Poder Concedente. 

SEÇÃO II 

Da Comercialização pelas Empresas Sob Controle Esta tal 

Art. 124. As concessionárias e autorizadas de geração 

sob controle federal, estadual e municipal poderão comercializar energia 

elétrica na forma prevista nos arts. 104 e 113 desta Lei. 

§ 1º Os riscos hidrológicos ou de não cumprimento do 

contrato poderão ser assumidos pela concessionária geradora vendedora da 

energia elétrica. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica à Itaipu 

Binacional e à Eletronuclear. 
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§ 3º A energia elétrica das concessionárias de geração de 

serviço público sob controle societário dos Estados será comercializada de 

forma a assegurar publicidade, transparência e igualdade de acesso aos 

interessados. 

§ 4º As concessionárias de geração de que trata o caput 

poderão comercializar energia elétrica conforme regulamento a ser baixado 

pelo Poder Executivo nas seguintes formas: 

I – leilões exclusivos para consumidores finais ou por 

estes promovidos; 

II – aditamento dos contratos em vigor em 18 de 

dezembro de 2002, devendo a regulamentação estabelecer data limite e 

período de transição para a vigência deste aditivo;  

III – outra forma estabelecida na regulamentação. 

§ 5º As concessionárias e autorizadas de geração de que 

trata o caput poderão negociar energia por meio de leilões de ajuste previstos 

no § 2º do art. 114. 

§ 6º As concessionárias de geração de serviço público 

sob controle federal ou estadual que atuem nos sistemas elétricos isolados 

poderão firmar contratos de compra e venda de energia elétrica, por 

modalidade diversa dos leilões previstos neste artigo, com o objetivo de 

contribuir para garantia de suprimento dos Estados atendidos pelos sistemas 

isolados. 

Art. 125. A parcela de energia elétrica que não for 

comercializada nas formas previstas no art. 124 poderá ser liquidada no 

mercado de curto prazo do CCEE.  

Art. 126. Os contratos de fornecimento de energia elétrica 

de concessionárias geradoras de serviço público, inclusive as sob controle 

federal, com consumidores finais, vigentes em 26 de agosto de 2002, poderão 

ser aditados para vigorarem até 31 de dezembro de 2010, observado o 

disposto no art. 106.  

SEÇÃO III 

Da Comercialização de Energia de Itaipu 
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Art. 127. A totalidade dos serviços de energia elétrica da 

ITAIPU, usina de base, que, pelo Tratado celebrado em 26 de abril de 1973, 

com a República do Paraguai, para o aproveitamento hidrelétrico do trecho do 

Rio Paraná entre o Salto Grande de Sete Quedas ou Salto de Guaira e a Foz 

do Rio Iguaçu, o Brasil se obrigou a adquirir, será utilizado pelas empresas 

concessionárias e permissionárias de distribuição dos subsistemas sul e 

sudeste/centro-oeste, nas cotas que lhes forem destinadas pelo Poder 

Concedente.  

Art. 128. Fica designada a ELETROBRÁS para a 

aquisição da totalidade dos mencionados serviços de energia elétrica de Itaipu.  

Parágrafo único. A ELETROBRÁS será o Agente 

Comercializador de Energia de Itaipu, ficando encarregada de realizar a 

comercialização da totalidade dos mencionados serviços de energia elétrica, 

nos termos da regulação da ANEEL.  

Art. 129. A ELETROBRÁS celebrará contratos com a 

ITAIPU por períodos de vinte anos, conforme previsto no Anexo C do referido 

Tratado. 

Parágrafo único. Parcela do resultado da comercialização 

de energia de Itaipu será destinada, mediante rateio proporcional ao consumo 

individual e crédito do "bônus" nas contas de energia, aos consumidores do 

Sistema Elétrico Nacional Interligado integrantes das Classes Residencial e 

Rural, com consumo mensal inferior a trezentos e cinqüenta kWh, nos termos 

de regulamentação do Poder Executivo.  

Art. 130. FURNAS e ELETROSUL operarão os sistemas 

de transmissão em extra-alta tensão, bem como construirão e operarão as 

ampliações que se fizerem necessárias nos seus respectivos sistemas já 

existentes, para o transporte da energia da ITAIPU até os pontos de entrega às 

empresas concessionárias. 

Parágrafo único. A construção de instalações terminais e 

de interligações entre as mesmas, que se fizerem necessárias à entrega da 

energia da ITAIPU a regiões metropolitanas, ficará também a cargo de 

FURNAS e ELETROSUL.  

Art. 131. As empresas concessionárias e permissionárias 

de distribuição dos subsistemas sul e sudeste/centro-oeste celebrarão 
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contratos com a ELETROBRÁS, por períodos de vinte anos, para utilização em 

conjunto da totalidade da potência contratada pela ELETROBRÁS com ITAIPU 

e da totalidade da energia vinculada a essa potência contratada dentro do 

mesmo espírito do Tratado firmado entre a República Federativa do Brasil e a 

República do Paraguai, em 26 de abril de 1973, anexo C. 

Parágrafo único. A celebração de contratos de que trata o 

caput deste artigo não se aplica às distribuidoras que mantenham compra 

regulada integralmente com outras distribuidoras cotistas. 

Art. 132. A potência contratada com a ELETROBRÁS 

pelas empresas concessionárias, conforme arts. 127 e 131, será rateada, na 

proporção da energia por elas vendida no ano anterior aquele em que serão 

celebrados os contratos, a seus consumidores finais e a outras empresas 

distribuidoras. 

Parágrafo único. Caso a evolução do mercado de energia 

elétrica de qualquer das empresas concessionárias venha a justificar revisão 

das potências e da energia por elas contratadas, admitir-se-á tal procedimento, 

desde que a revisão pretendida possa ser compensada pela revisão das 

potências e da energia contratadas pelas restantes empresas concessionárias 

e a juízo do Ministro das Minas e Energia.  

SEÇÃO IV 

Da Comercialização pelos Demais Agentes 

Art. 133. Far-se-á nos termos nos arts. 118, 119 e 123 a 

comercialização da energia elétrica: 

I – por agente comercializador de energia elétrica; 

II – por agente de importação e exportação de energia 

elétrica; 

III – eventual e temporária, pelos autoprodutores, de seus 

excedentes de energia elétrica.  

CAPÍTULO VI 

Da Eventualidade de Racionamentos 
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Art. 134. Ocorrendo a decretação de racionamento de 

energia elétrica pelo Poder Concedente em uma região, todos os contratos por 

quantidade de energia do ambiente de contratação regulada, registrados na 

CCEE, cujos compradores estejam localizados nessa região, deverão ter seus 

volumes ajustados na mesma proporção da redução de consumo verificado.  

Parágrafo único. As regras de contabilização da CCEE 

poderão prever tratamento específico para situações de restrição compulsória 

de consumo, visando a limitar seus impactos sobre as regiões não submetidas 

ao racionamento.  

TÍTULO V 

Do Regime Econômico e da Proteção da Ordem Econômic a 

CAPÍTULO I 

Do Regime Econômico e Financeiro das Concessões de Serviço Público 

de Energia Elétrica 

Art. 135. O regime econômico e financeiro da concessão 

de serviço público de energia elétrica, conforme estabelecido no respectivo 

contrato, compreende: 

I – a contraprestação pela execução do serviço, paga 

pelo consumidor final com tarifas baseadas no serviço pelo preço, nos termos 

da Lei n• 8.987, de 1995; 

II – a responsabilidade da concessionária em realizar 

investimentos em obras e instalações que reverterão à União na extinção do 

contrato, garantida a indenização nos casos e condições previstos na Lei nº 

8.987,  de 1995, e nesta Lei, de modo a assegurar a qualidade do serviço de 

energia elétrica; 

III – a participação do consumidor no capital da 

concessionária, mediante contribuição financeira para execução de obras de 

interesse mútuo, conforme definido em regulamento; 

IV – apropriação de ganhos de eficiência empresarial e 

da competitividade; 

V – indisponibilidade, pela concessionária, salvo 

disposição contratual, dos bens considerados reversíveis. 



 55 

Art. 136. Entende-se por serviço pelo preço o regime 

econômico-financeiro mediante o qual as tarifas máximas do serviço público de 

energia elétrica são fixadas: 

I – no contrato de concessão ou permissão resultante de 

licitação pública, nos termos da Lei nº 8.987, de 1995; 

II – no contrato que prorrogue a concessão existente, nas 

hipóteses admitidas nesta Lei;  

III – no contrato de concessão celebrado em decorrência 

de desestatização; 

IV – em ato específico da ANEEL, que autorize a 

aplicação de novos valores, resultantes de revisão ou de reajuste, nas 

condições do respectivo contrato. 

§ 1º A manifestação da ANEEL para a autorização 

exigida no inciso IV deste artigo deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias 

a contar da apresentação da proposta da concessionária ou permissionária, 

vedada a formulação de exigências que não se limitem à comprovação dos 

fatos alegados para a revisão ou reajuste, ou dos índices utilizados. 

§ 2º A não manifestação da ANEEL, no prazo indicado, 

representará a aceitação dos novos valores tarifários apresentados, para sua 

imediata aplicação. 

Art. 137. A ANEEL somente aceitará como bens 

reversíveis da concessionária ou permissionária do serviço público de energia 

elétrica aqueles utilizados, exclusiva e permanentemente, para produção, 

transmissão e distribuição de energia elétrica. 

Art. 138. A suspensão, por falta de pagamento, do 

fornecimento de energia elétrica a consumidor que preste serviço público ou 

essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com 

antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder Executivo 

Estadual. 

Parágrafo único. O Poder Público que receber a 

comunicação adotará as providências administrativas para preservar a 

população dos efeitos da suspensão do fornecimento de energia elétrica, 
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inclusive dando publicidade à contingência, sem prejuízo das ações de 

responsabilização pela falta de pagamento que motivou a medida. 

Art. 139. As concessionárias e permissionárias de serviço 

público de energia elétrica somente poderão oferecer os direitos emergentes e 

qualquer outro ativo vinculado à prestação de serviço público, em garantia de 

empréstimo, financiamento ou qualquer outra operação vinculada ao objeto da 

respectiva concessão. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, as concessionárias 

de serviço público de energia elétrica poderão oferecer garantias a 

financiamentos de empreendimentos de geração de energia elétrica de que 

participem direta ou indiretamente, outorgados antes de 18 de dezembro de 

2002. 

Art. 140. Na hipótese de encampação da concessão, a 

indenização devida à concessionária, conforme previsto no art. 36 da Lei nº 

8.987, de 1995, compreenderá as perdas decorrentes da extinção do contrato, 

excluídos os lucros cessantes. 

Art. 141. O investimento na indústria de energia elétrica é 

o capital efetivamente aplicado pela concessionária na propriedade vinculada à 

concessão, desde que os bens e instalações resultantes tenham sido 

destinados, direta ou indiretamente, a critério da ANEEL, à produção, 

transmissão, transformação e/ou distribuição de energia elétrica, no interesse 

permanente e exclusivo do serviço público de energia elétrica. 

Art. 142. As obras em andamento realizadas mediante a 

utilização de capital próprio da concessionária ou empréstimo vencerão juros 

de, no máximo, dez por cento ao ano, capitalizados e acrescidos ao respectivo 

custo, até a data em que entrarem em serviço, a critério da ANEEL. 

CAPÍTULO II 

Das Tarifas 

Art. 143. O valor da tarifa de energia elétrica referente 

aos contratos de compra de que trata o art. 106 será estabelecido em 

conformidade com a política energética e por regulação da ANEEL. 

Art. 144. Os descontos especiais nas tarifas de energia 

elétrica aplicáveis às unidades consumidoras classificadas na Classe Rural, 
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inclusive Cooperativas de Eletrificação Rural, serão concedidos ao consumo 

que se verifique na atividade de irrigação e aqüicultura desenvolvida em um 

período diário contínuo de oito horas e trinta minutos de duração, facultado à 

concessionária ou permissionária de serviço público de distribuição de energia 

elétrica o estabelecimento de escalas de horário para início, mediante acordo 

com os consumidores, garantido o horário compreendido entre vinte e uma 

horas e trinta minutos e seis horas do dia seguinte. 

Art. 145. As definições das tarifas de uso dos sistemas de 

transmissão devem ser baseadas nas seguintes diretrizes: 

a) assegurar arrecadação de recursos suficientes para 

cobertura dos custos dos sistemas de transmissão; e  

b) utilizar sinal locacional visando a assegurar maiores 

encargos para os agentes que mais onerem o sistema de transmissão. 

Art. 146. Para fins de definição das tarifas de uso dos 

sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, considerar-se-á 

integrante da Rede Básica de que trata o art. 56, as instalações de transporte 

de gás natural necessárias ao suprimento de centrais termelétricas nos 

Estados onde, até o final de 2002, não existia fornecimento de gás natural 

canalizado, até o limite do investimento em subestações e linhas de 

transmissão equivalentes que seria necessário construir para transportar, do 

campo de produção de gás ou da fronteira internacional até a localização da 

central, a mesma energia que ela é capaz de produzir no centro de carga, na 

forma da regulação da ANEEL. 

Art. 147. Para o aproveitamento referido no inciso III do 

art. 43, para os empreendimentos hidrelétricos com potência igual ou inferior a 

um mil kW e para aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa e co-

geração qualificada, conforme regulação da ANEEL, cuja potência injetada nos 

sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a trinta mil kW, a 

ANEEL estipulará percentual de redução não inferior a cinqüenta por cento a 

ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de 

distribuição, incidindo na produção e no consumo da energia comercializada 

pelos aproveitamentos.  

Art. 148. Na forma da regulamentação do Poder 

Executivo, fica a ELETROBRÁS autorizada a incluir na tarifa de repasse da 
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potência proveniente da Itaipu Binacional o diferencial decorrente da retirada 

do fator anual de reajuste de que tratam os arts. 164 e 165, para manter seu 

fluxo de recebimentos, bem como o da União, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 165. 

§ 1º Os Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia 

definirão, anualmente, por meio de portaria interministerial, o valor do 

diferencial a que se refere o caput, para efeito de cálculo da tarifa de repasse 

da potência proveniente da Itaipu Binacional. 

§ 2º O valor a que se refere o § 1º deve ser necessário e 

suficiente para manter o valor econômico dos saldos devedores e dos créditos 

citados nos arts. 164 e 165, respeitado o percentual mínimo estabelecido no 

parágrafo único do art. 165. 

Art. 149. Não se aplicam as disposições dos §§ 1º e 3º do 

art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, a mecanismo de 

compensação das variações, ocorridas entre os reajustes tarifários anuais, de 

valores de itens da "Parcela A" previstos nos contratos de concessão de 

distribuição de energia elétrica, a ser regulado, por proposta da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em ato conjunto dos Ministros de Estado 

de Minas e Energia e da Fazenda. 

CAPÍTULO III 

Do Repasse dos Custos de Energia Comprada 

Art. 150. Com vistas em assegurar a modicidade tarifária, 

o repasse às tarifas para o consumidor final será função do custo de aquisição 

de energia elétrica, acrescido de encargos e tributos, e estabelecido com base 

nos preços e quantidades de energia resultantes das licitações de que trata o 

art. 114 ressalvada a aquisição de energia realizada na forma do § 3º do 

referido art. 114. 

CAPÍTULO IV 

Da Participação de Empresas Industriais em Geração na Amazônia 

Art. 151. As empresas industriais, grandes consumidoras 

de energia elétrica, localizadas nos Estados de Goiás, Mato Grosso, 

respectivamente, ao norte dos paralelos de quinze graus e trinta minutos e 

dezoito graus, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, poderão 
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participar financeiramente de empreendimento que vise à instalação ou 

expansão da capacidade geradora e de transmissão da ELETRONORTE. 

§ 1º Consideram-se, para os fins desta Lei, empresas 

industriais, grandes consumidoras de energia, as que tenham demanda mínima 

de dez megawatts. 

§ 2º O enquadramento de novas indústrias ou daquelas 

em expansão, na categoria de que trata o §1º, será feito segundo critérios 

estabelecidos pela ANEEL. 

Art. 152. A participação no empreendimento terá por fim: 

I – a construção ou ampliação de usinas geradoras de 

energia elétrica, bem como sistemas de transmissão pelas concessionárias; 

II – a garantia do fornecimento de energia elétrica pela 

ELETRONORTE às empresas industriais; 

III – a tomada, pelas empresas industriais, de obrigações 

emitidas pelas concessionárias. 

Art. 153. A participação reger-se-á por contrato em que 

se estabeleçam as cláusulas do fornecimento de energia elétrica pela 

concessionária à empresa industrial, discriminando-se necessariamente: 

I – o valor da participação; 

II – o prazo de duração; 

III – a potência que se colocará à disposição do 

consumidor industrial; 

IV – a energia disponível mensalmente, por unidade de 

potência. 

Parágrafo único. O prazo inicial do contrato será no 

máximo de quinze anos prorrogável pelas partes. 

Art. 154. Além das cláusulas previstas no art. 153, os 

contratos estabelecerão obrigatoriamente: 

I – o pagamento, pela empresa industrial, da quota de 

depreciação prevista da legislação sobre energia elétrica, na mesma proporção 



 60 

de sua participação no investimento, quota esta que será fixada pela ANEEL, 

em valor igual à aplicável para instalações da mesma natureza; 

II – o reembolso das despesas da exploração das 

instalações efetuada pela concessionária para atender à empresa industrial. 

Art. 155. A ANEEL encaminhará o contrato ao Ministro 

das Minas e Energia que, aprovando-o fixará, em portaria, o início de sua 

vigência. 

Art. 156. Para os fins do item III do art. 152 a 

concessionária emitirá títulos com prazo de resgate não inferior ao do contrato, 

observadas as seguintes regras: 

I – o valor total da tomada de obrigações será igual ao 

produto da potência a ser fornecida, pelo custo unitário da potência das 

instalações resultantes da participação da empresa industrial; 

II – as obrigações estarão sujeitas a correção monetária 

anual, pelo mesmo índice que for aplicado ao ativo imobilizado das 

concessionárias, quando a legislação o permitir; 

III – as obrigações serão resgatadas em cinco parcelas 

anuais, iguais e sucessivas vencendo-se a primeira na data do término do 

contrato de participação, salvo a ocorrência de prorrogação do contrato, na 

forma prevista no parágrafo único do art. 153, hipótese em que o resgate terá 

início na data do término deste último; 

IV – no prazo de resgate, referido no inciso IV, as 

obrigações renderão juros de seis por cento ao ano, pagáveis em 31 de 

dezembro de cada ano. 

§ 1º No caso de prorrogações, cujo prazo total não 

poderá ser superior a dez anos, a concessionária deverá resgatar no mínimo, 

trinta e três por cento do valor da participação inicial realizada pela empresa 

industrial, em cada prorrogação. 

§ 2º Nenhuma prorrogação poderá ser superior a cinco 

anos. 

§ 3º O resgate efetuado pela concessionária na forma do 

§ 1º, será realizado em cinco parcelas anuais, iguais e sucessivas, durante o 
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prazo da prorrogação, e implicará na redução da potência colocada à 

disposição da empresa industrial, proporcional a cada pagamento. 

§ 4º O valor do contrato de participação estimado pelas 

partes será reajustado por ocasião da entrada em operação das instalações, 

sempre que o investimento realizado for maior do que o estimado, efetuando-

se, nessa hipótese, a correspondente emissão suplementar de obrigações. 

§ 5º As obrigações emitidas na conformidade deste 

Capítulo não poderão ser alienadas, transferidas ou dadas em garantia de 

operação financeira, exceto no caso de financiamento externo devidamente 

autorizado pelo Ministério da Fazenda. 

Art. 157. Ao término da participação prevista nesta Lei, o 

fornecimento de energia elétrica passará a ser realizado nos termos aplicáveis 

aos demais consumidores. 

Art. 158. A empresa industrial poderá utilizar a energia 

elétrica para o consumo doméstico de seus empregados em vilas operárias 

construídas em terrenos pertencentes à empresa industrial, quando a 

concessionária local não se dispuser a efetuar o fornecimento. 

Art. 159. A empresa industrial que receba o fornecimento 

de energia, nas condições deste Capítulo, será considerada, para todos os 

efeitos, como se fosse produtora para consumo próprio e uso exclusivo da 

potência e da energia contratada. 

Art. 160. A contabilização, pelas concessionárias, do 

valor original dos bens adquiridos ou construídos em decorrência da 

participação, bem como a eventual correção monetária, constará, 

discriminadamente, de conta especial do Ativo Imobilizado. 

Parágrafo único. Não se aplicará a quota de reversão ao 

montante dos bens equivalentes às parcelas não resgatadas. 

CAPÍTULO V 

Da Proteção da Ordem Econômica 

Art.161. No exercício da competência prevista nos incisos 

VIII e IX, do art. 5º a ANEEL deverá articular-se com a Secretaria de Direito 

Econômico do Ministério da Justiça.  



 62 

CAPÍTULO VI 

Das Demais Disposições de Ordem Econômica 

Art. 162. Ficam os Ministros de Estado de Minas e 

Energia e da Fazenda autorizados a manter mecanismo de compensação 

destinado a viabilizar a manutenção de preços constantes para o gás natural, 

por período consecutivo de doze meses, observado o disposto no art. 163. 

Art. 163. Aos contratos referentes ao suprimento de gás 

natural destinado ao Programa Prioritário de Termeletricidade, instituído pelo 

Decreto nº 3.371, de 24 de fevereiro de 2000, para produção de energia 

elétrica em usinas que entraram em efetiva operação comercial até 31 de 

dezembro de 2003, não se aplicam as disposições dos §§ 1º e 3º do art. 2º da 

Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde que observados os requisitos 

estabelecidos em ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas e Energia e 

da Fazenda.  

Art. 164. Fica a ELETROBRÁS autorizada a negociar a 

retirada do fator anual de reajuste dos saldos devedores dos contratos de 

financiamento celebrados com a Itaipu Binacional. 

Parágrafo único. Fica assegurada à ELETROBRÁS a 

manutenção do fluxo de recebimentos decorrente do fator anual de reajuste a 

que se refere o caput. 

Art. 165. Fica a União autorizada a negociar a retirada do 

fator anual de reajuste dos créditos que detém junto à Itaipu Binacional. 

Parágrafo único. Fica assegurada à União a manutenção 

de, no mínimo, noventa e quatro por cento do fluxo de recebimentos decorrente 

do fator anual de reajuste a que se refere o caput. 

Art. 166. As demais condições dos contratos e dos 

créditos de que tratam os arts. 164 e 165 deverão permanecer inalteradas. 

Art. 167. Fica vedada a negociação dos valores 

correspondentes ao fator anual de reajuste que, à data da celebração dos 

instrumentos contratuais firmados pelas partes com fulcro nos arts. 164 e 165, 

já tenham sido incorporados aos saldos devedores e aos créditos neles 

mencionados. 
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Art. 168. Os Orçamentos Gerais da União consignarão 

dotação destinada a complementar os recursos necessários à conclusão da 

usina nucleoelétrica de Angra III. 

TÍTULO VI 

Dos Encargos, Tributos Setoriais e das Contas Espec iais 

CAPÍTULO I 

Da Reserva Global de Reversão 

SEÇÃO I 

Do Objeto. 

Art. 169. Serão computadas no custo do serviço das 

empresas concessionárias, supridoras e supridas, quotas anuais da reversão, 

com a finalidade de prover recursos para reversão, encampação, expansão e 

melhoria dos serviços públicos de energia elétrica. 

Art. 170. A quota anual da Reserva Global de Reversão – 

RGR ficará extinta ao final do exercício de 2010, devendo a ANEEL proceder à 

revisão tarifária de modo a que os consumidores sejam beneficiados pela 

extinção do encargo. 

SEÇÃO II 

Das Contribuições 

Art. 171. A quota anual de reversão, corresponde ao 

produto de até dois e meio por cento incidente sobre o investimento da 

concessionária composto pelo saldo "pro-rata tempore", nos exercícios de 

competência, do Ativo Imobilizado em Serviço, não se computando o Ativo 

Intangível, bem como deduzindo-se a Depreciação Acumulada, as Doações e 

Subvenções para Investimentos e Obrigações Especiais, Reversão, 

Amortização, Contribuição do Consumidor e Participação da União.  

§ 1º A quota anual de reversão observará o limite de três 

por cento da receita anual. 
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§ 2º Do valor global das quotas da Reserva Global de 

Reversão – RGR, devidas pelas concessionárias e permissionárias, será 

deduzido o valor da taxa de fiscalização. 

§ 3º A ANEEL fixará, nos termos da legislação em vigor e 

nos períodos de competência, os valores da quota anual de reversão para cada 

concessionária. 

§ 4º As concessionárias de serviços públicos de energia 

elétrica, depositarão mensalmente, até o dia quinze de cada mês seguinte ao 

de competência, em agência do Banco do Brasil S.A., as parcelas duodecimais 

de sua quota anual de reversão na conta corrente da ELETROBRÁS - Reserva 

Global de Reversão - RGR. 

SEÇÃO III 

Das Aplicações 

Art. 172. A ELETROBRÁS, condicionado à autorização 

de seu Conselho de Administração e observado o disposto no art. 173, 

destinará os recursos da RGR aos fins estipulados neste artigo, inclusive à 

concessão de financiamento, mediante projetos específicos de investimento: 

I – às concessionárias, permissionárias e cooperativas de 

eletrificação rural, para expansão dos serviços de distribuição de energia 

elétrica especialmente em áreas urbanas e rurais de baixa renda e para o 

programa de combate ao desperdício de energia elétrica; 

II – para instalações de produção a partir de fontes eólica, 

solar, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, assim como termelétrica 

associada a pequenas centrais hidrelétricas e conclusão de obras já iniciadas 

de geração termonuclear, limitado, neste último caso, a dez por cento dos 

recursos disponíveis; 

III – para estudos de inventário e viabilidade de 

aproveitamento de potenciais hidráulicos, mediante projetos específicos de 

investimento; 

IV – para implantação de centrais geradoras de potência 

até cinco mil kW, destinadas exclusivamente ao serviço público em 

comunidades populacionais atendidas por sistema elétrico isolado;  
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V – para o desenvolvimento e implantação de programas 

e projetos destinados ao combate ao desperdício e uso eficiente da energia 

elétrica, de acordo com as políticas e diretrizes estabelecidas para o Programa 

Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel. 

§ 1º A ELETROBRÁS procederá a correção mensal da 

RGR de acordo com os índices de correção dos ativos permanentes, quando 

permitida por lei e creditará a essa reserva juros de cinco por cento ao ano 

sobre o montante corrigido dos recursos utilizados. Os rendimentos dos 

recursos não utilizados reverterão, também, à conta da RGR. 

§ 2º Ao MME serão destinados três por cento dos 

recursos da Reserva Global de Reversão – RGR para custear os estudos e 

pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, bem como os 

de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais 

hidrelétricos. 

§ 3º A ELETROBRÁS destinará anualmente, observado o 

percentual mínimo a ser estabelecido em regulamento, recursos da RGR 

arrecadada para financiamento de programas de eletrificação rural. 

§ 4º Para os fins deste artigo, a ELETROBRÁS instituirá 

programa de fomento específico para a utilização de equipamentos, de uso 

individual e coletivo, destinados à transformação de energia solar em energia 

elétrica, empregando recursos da Reserva Global de Reversão – RGR e 

contratados diretamente com as concessionárias e permissionárias. 

Art. 173. A Reserva Global de Reversão é considerada 

incluída nas tarifas de energia elétrica, observadas as seguintes disposições:  

I – do total dos recursos arrecadados a partir de 27 de 

dezembro de 1996, cinqüenta por cento, no mínimo, serão destinados para 

aplicação em investimentos no Setor de energia elétrica das Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, dos quais metade em programas de eletrificação 

rural, conservação e uso racional de energia e atendimento de comunidades de 

baixa renda; 

II – os recursos referidos neste artigo poderão ser 

contratados diretamente com Estados, Municípios, concessionárias e 

permissionárias de serviço público de energia elétrica e agentes autorizados, 

assim como Cooperativas de Eletrificação Rural, Cooperativas responsáveis 
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pela implantação de infra-estrutura em projetos de reforma agrária e 

Consórcios Intermunicipais; 

III – os recursos destinados ao semi-árido da Região 

Nordeste serão aplicados a taxas de financiamento não superiores às previstas 

para os recursos a que se refere a alínea "c" do inciso I do art. 159 da 

Constituição Federal; 

IV – as condições de financiamento previstas no inciso III 

poderão ser estendidas, a critério da ANEEL, aos recursos contratados na 

forma do inciso II que se destinem a programas vinculados às metas de 

universalização do serviço público de energia elétrica nas regiões mencionadas 

no inciso I. 

Art. 174. Os bens e instalações encampados e 

desapropriados com recursos da conta de Reserva Global de Reversão, ficarão 

integrados à mesma conta, como patrimônio da União em regime especial de 

utilização no serviço publico, sob a administração da ELETROBRÁS. 

Parágrafo único. Caberá à administradora o registro, a 

conservação e a operação do acervo referido neste artigo. 

CAPÍTULO II 

Da Compensação Financeira pelo Uso de Recursos Hídr icos 

SEÇÃO I 

Do Objeto 

Art. 175. O aproveitamento de recursos hídricos para fins 

de geração de energia elétrica, por quaisquer dos regimes previstos em lei, 

ensejará compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a 

ser calculada, distribuída e aplicada na forma estabelecida nesta Lei. 

Parágrafo único É isenta do pagamento de compensação 

financeira a energia elétrica: 

I – produzida pelas instalações geradoras com 

capacidade nominal igual ou inferior a dez mil Kw; 

II – produzida pelos aproveitamentos de potencial 

hidráulico de potência superior a um mil kW e igual ou inferior a trinta mil kW, 
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destinados a produção independente ou autoprodução, mantidas as 

características de pequena central hidrelétrica, com início de operação após 27 

de dezembro de 1996. 

III – gerada e consumida para uso privativo de produtor 

(autoprodutor), no montante correspondente ao seu consumo próprio no 

processo de transformação industrial; quando suas instalações industriais 

estiverem em outro Estado da Federação, a compensação será devida ao 

Estado em que se localizarem as instalações de geração hidrelétrica; 

IV – gerada e consumida para uso privativo de produtor, 

quando a instalação consumidora se localizar no Município afetado. 

SEÇÃO II 

Das Contribuições 

Art. 176. A compensação financeira pela utilização de 

recursos hídricos será de seis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento 

sobre o valor da energia elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão 

ou autorização para exploração de potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios em cujos territórios se localizarem instalações 

destinadas à produção de energia elétrica, ou que tenham áreas invadidas por 

águas dos respectivos reservatórios, e a órgãos da administração direta da 

União.  

§ 1º O valor da compensação financeira corresponderá a 

um fator percentual do valor da energia constante da fatura, excluídos os 

tributos e empréstimos compulsórios. 

§ 2º Compete à ANEEL, fixar, mensalmente, com base 

nas tarifas de suprimento vigentes, uma tarifa atualizada de referência, para 

efeito de aplicação das compensações financeiras, de maneira uniforme e 

equalizada, sobre toda a hidreletricidade produzida no País. 

SEÇÃO III 

Das Aplicações 

Art. 177. Da compensação financeira: 
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I – seis por cento do valor da energia produzida serão 

distribuídos entre os Estados, Municípios e órgãos da administração direta da 

União, nos termos do art. 178. 

II – setenta e cinco centésimos por cento do valor da 

energia produzida serão destinados ao Ministério do Meio Ambiente, para 

aplicação na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos termos do art. 

22 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e do disposto nesta Lei. 

Parágrafo único. A parcela a que se refere o inciso II 

constitui pagamento pelo uso de recursos hídricos e será aplicada nos termos 

do art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 

Art. 178. A distribuição mensal da compensação 

financeira de que trata o inciso I do art. 177 será feita da seguinte forma:  

I – quarenta e cinco por cento aos Estados; 

II – quarenta e cinco por cento aos Municípios; 

III – três por cento ao Ministério do Meio Ambiente; 

IV – três por cento ao MME; 

V – quatro por cento ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nº 

719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro 

de 1991. 

§ 1º Na distribuição da compensação financeira, o Distrito 

Federal receberá o montante correspondente às parcelas de Estado e de 

Município.  

§ 2º A cota destinada ao Ministério do Meio Ambiente 

será empregada na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos 

e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão da 

rede hidrometeorológica nacional. 

§ 3º No mínimo trinta por cento dos recursos a que se 

refere o inciso V do caput serão destinados a projetos desenvolvidos por 

instituições de pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

incluindo as respectivas áreas das Superintendências Regionais. 
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Art. 179. Os recursos destinados ao FNDCT serão 

alocados em categoria de programação específica e reservados para o 

financiamento de programas e projetos de pesquisa científica e 

desenvolvimento tecnológico do setor de recursos hídricos, devendo ser 

administrados conforme o disposto no regulamento.  

Parágrafo único. Para fins do disposto no §5º do art. 165 

da Constituição Federal, o Poder Executivo incluirá os recursos de que trata o 

art. 175. na proposta de lei orçamentária anual.  

Art. 180. Constituído, no âmbito do Ministério da Ciência 

e Tecnologia, que lhe prestará apoio técnico, administrativo e financeiro, o 

Comitê Gestor tem a finalidade de definir as diretrizes gerais e plano anual de 

investimentos, acompanhar a implementação das ações e proceder à avaliação 

anual dos resultados alcançados, o qual deverá ser composto pelos seguintes 

membros:  

I – um representante do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, que o presidirá;  

II – um representante do Ministério do Meio Ambiente;  

III – um representante do Ministério de Minas e Energia;  

IV – um representante da agência federal reguladora de 

recursos hídricos;  

V – um representante da Financiadora de Estudos e 

Projetos - Finep;  

VI – um representante do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq;  

VII – um representante da comunidade científica;  

VIII – um representante do setor produtivo.  

Art. 181. Os membros do Comitê Gestor referido no art. 

180 terão mandato de dois anos, admitida uma recondução. 

Parágrafo único. A participação nos Comitês Gestores 

não será remunerada. 
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Art. 182. Quando o aproveitamento do potencial 

hidráulico atingir mais de um Estado ou Município, a distribuição dos 

percentuais referidos nesta Lei será feita proporcionalmente, levando-se em 

consideração as áreas inundadas e outros parâmetros de interesse público 

regional ou local. 

Parágrafo único. A ANEEL elaborará, anualmente, os 

estudos necessários à operacionalização dos critérios estabelecidos no caput 

deste artigo.  

Art. 183. O pagamento das compensações financeiras 

pela utilização de recursos hídricos previstas nesta Lei, será efetuado, 

mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e 

aos órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo 

mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido quando a 

legislação permitir, vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e 

no quadro permanente de pessoal. 

§ 1º Não se aplica a vedação constante do caput no 

pagamento de dívidas para com a União e suas entidades.  

§ 2º Os recursos originários das compensações 

financeiras a que se refere este artigo poderão ser utilizados também para 

capitalização de fundos de previdência.  

SEÇÃO IV 

Das Condições Especiais 

Art. 184. Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por 

reservatórios de montante, o acréscimo de energia por eles propiciado será 

considerado como geração associada a estes reservatórios regularizadores, 

competindo à ANEEL efetuar a avaliação correspondente para determinar a 

proporção da compensação financeira devida aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios afetados por esses reservatórios. 

CAPÍTULO III 

Dos Royalties Devidos por Itaipu Binacional ao Bras il 

Art. 185. A Usina de Itaipu distribuirá, mensalmente, 

respeitados os percentuais definidos no caput do art. 178, sem prejuízo das 
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parcelas devidas aos órgãos da administração direta da União, aos Estados e 

aos Municípios por ela diretamente afetados, oitenta e cinco por cento dos 

royalties devidos por Itaipu Binacional ao Brasil, previstos no Anexo C, item III 

do Tratado de Itaipu, assinado em 26 de março de 1973, entre a República 

Federativa do Brasil e a República do Paraguai, bem como nos documentos 

interpretativos subseqüentes, e quinze por cento aos Estados e Municípios 

afetados por reservatórios a montante da Usina de Itaipu, que contribuem para 

o incremento de energia nela produzida. 

CAPÍTULO IV 

Da Conta de Compensação de Combustíveis Fósseis 

SEÇÃO I 

Do Objeto 

Art. 186. Fica estendido, até 28 de maio de 2018, a todas 

as concessionárias distribuidoras o rateio do custo de consumo de 

combustíveis, incluindo o de biodiesel, para geração de energia elétrica nos 

sistemas isolados, na forma a ser regulada pela ANEEL, a qual deverá conter 

mecanismos que induzam à eficiência econômica e energética, à valorização 

do meio ambiente e à utilização de recursos energéticos locais, visando atingir 

a sustentabilidade econômica da geração de energia elétrica nestes sistemas, 

ao término do prazo estabelecido. 

Parágrafo único. O custo a que se refere este artigo 

deverá incorporar os seguintes percentuais de todos os encargos e tributos 

incidentes, devendo o pagamento do rateio ser realizado pelo sistema de 

quotas mensais, baseadas em previsão anual e ajustadas aos valores reais no 

próprio exercício de execução: 

I – vinte por cento para o ano de 2008; e 

II – zero a partir de 2009. 

SEÇÃO II 

Das Condições Especiais 

Art. 187. Respeitado o prazo máximo fixado no art. 186, 

sub-rogar-se-á no direito de usufruir da sistemática ali referida, pelo prazo e 
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forma a serem regulamentados pela ANEEL, o titular de concessão ou 

autorização para:  

I – aproveitamento hidrelétrico de que trata o inciso III do 

art. 43 ou a geração de energia elétrica a partir de fontes eólica, solar, 

biomassa e gás natural, que venha a ser implantado em sistema elétrico 

isolado e substitua a geração termelétrica que utilize derivado de petróleo ou 

desloque sua operação para atender ao incremento do mercado;  

II – empreendimento que promova a redução do 

dispêndio atual ou futuro da conta de consumo de combustíveis dos sistemas 

elétricos isolados; 

III – aproveitamento hidrelétrico com potência maior que 

trinta MW, concessão já outorgada em 28 de maio de 1998, a ser implantado 

inteiramente em sistema elétrico isolado e substitua a geração termelétrica que 

utiliza derivados de petróleo, com sub-rogação limitada a, no máximo, setenta e 

cinco por cento do valor do empreendimento e até que a quantidade de 

aproveitamento sub-rogado atinja um total de cento e vinte MW médios, 

podendo efetuar a venda da energia gerada para concessionárias de serviço 

público de energia elétrica; 

Parágrafo único. O direito adquirido à sub-rogação 

independe das alterações futuras da configuração do sistema isolado, inclusive 

sua interligação a outros sistemas ou a decorrente de implantação de outras 

fontes de geração.  

CAPÍTULO V 

Da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elét rica 

SEÇÃO I 

Do Objeto 

Art. 188. A Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia 

Elétrica é anual, diferenciada em função da modalidade e proporcional ao porte 

do serviço concedido, permitido ou autorizado, aí incluída a produção 

independente de energia elétrica e a autoprodução de energia. 

SEÇÃO II 

Das Contribuições 
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Art. 189. A taxa anual de fiscalização será devida pelas 

concessionárias, permissionárias e autorizadas devendo ser recolhida 

diretamente à ANEEL, em duodécimos, na forma em que dispuser o 

regulamento desta Lei. 

§ 1º É vedada qualquer majoração de tarifas por conta da 

instituição desse tributo. 

Art. 190. A taxa de fiscalização, equivalente a cinco 

décimos por cento do valor do benefício econômico anual auferido pela 

concessionária, permissionária ou autorizada, será determinada pelas 

seguintes fórmulas: 

I – TFg = P x Gu 

onde: 

TFg = taxa de fiscalização da concessão de geração; 

P = potência instalada para o serviço de geração; 

Gu = cinqüenta centésimos por cento do valor unitário do 

benefício anual decorrente da exploração do serviço de geração. 

II – TFt = P x Tu 

onde: 

TFt = taxa de fiscalização da concessão de transmissão; 

P = potência instalada para o serviço de transmissão; 

Tu = cinqüenta centésimos por cento do valor unitário do 

benefício anual decorrente da exploração do serviço de transmissão. 

III – TFd = [Ed / (FC x 8,76)] x Du 

onde: 

TFd = taxa de fiscalização da concessão de distribuição; 

Ed = energia anual faturada com o serviço concedido de 

distribuição, em megawatt/hora; 
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FC = fator de carga médio anual das instalações de 

distribuição, vinculadas ao serviço concedido; 

Du = cinqüenta centésimos por cento do valor unitário do 

benefício anual decorrente da exploração do serviço de distribuição. 

§ 1º Para determinação do valor do benefício econômico 

a que se refere caput do artigo, considerar-se-á a tarifa fixada no respectivo 

contrato de concessão ou no ato de outorga da concessão ou permissão, 

quando se tratar de serviço público, nos preços dos Contratos de 

Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEARs ou ainda nos 

preços praticados nos contratos de venda de energia. 

§ 2º No caso de exploração para uso exclusivo, o 

benefício econômico será calculado com base na estipulação de um valor típico 

para a unidade de energia elétrica gerada. 

CAPÍTULO VI 

Dos Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e e m Eficiência 

Energética 

SEÇÃO I 

Das Contribuições 

Art. 191. As concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos de distribuição de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, 

anualmente, o montante de, no mínimo, setenta e cinco centésimos por cento 

de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor de 

energia elétrica e, no mínimo, vinte e cinco centésimos por cento em 

programas de eficiência energética no uso final, observado o seguinte: 

I – até 31 de dezembro de 2010, os percentuais mínimos 

definidos no caput deste artigo serão de cinqüenta centésimos por cento, tanto 

para pesquisa e desenvolvimento como para programas de eficiência 

energética na oferta e no uso final da energia; 

II – os montantes originados da aplicação do disposto 

neste artigo serão deduzidos daquele destinado aos programas de 

conservação e combate ao desperdício de energia, bem como de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico do setor de energia elétrica, estabelecidos nos 
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contratos de concessão e permissão de distribuição de energia elétrica 

celebrados até 25 de julho de 2000; 

III – a partir de 1º de janeiro de 2011, para as 

concessionárias e permissionárias cuja energia vendida seja inferior a um mil 

GWh por ano, o percentual mínimo a ser aplicado em programas de eficiência 

energética no uso final poderá ser ampliado de vinte e cinco centésimos por 

cento para até cinqüenta centésimos por cento; 

IV – para as concessionárias e permissionárias de que 

trata o inciso III, o percentual para aplicação em pesquisa e desenvolvimento 

será aquele necessário para complementar o montante total estabelecido no 

caput deste artigo, não devendo ser inferior a cinqüenta centésimos por cento. 

Art. 192. As concessionárias de geração e empresas 

autorizadas à produção independente de energia elétrica ficam obrigadas a 

aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, um por cento de sua receita 

operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor de energia 

elétrica, excluindo-se, por isenção, as empresas que gerem energia 

exclusivamente a partir de instalações eólica, solar, biomassa, pequenas 

centrais hidrelétricas e cogeração qualificada. 

Art. 193. As concessionárias de serviços públicos de 

transmissão de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o 

montante de, no mínimo, um por cento de sua receita operacional líquida em 

pesquisa e desenvolvimento do setor de energia elétrica. 

SEÇÃO II 

Das Aplicações 

Art. 194. Os recursos para pesquisa e desenvolvimento 

deverão ser distribuídos da seguinte forma: 

I – quarenta por cento para o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nº 

719, de 31 de julho de 1969 e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro 

de 1991; 

II – quarenta por cento para projetos de pesquisa e 

desenvolvimento, segundo regulação estabelecida pela ANEEL; 
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III – vinte por cento para o MME, a fim de custear os 

estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, bem 

como os de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos 

potenciais hidrelétricos.  

§ 1º Para os recursos referidos no inciso I, será criada 

categoria de programação específica no âmbito do FNDCT para aplicação no 

financiamento de programas e projetos de pesquisa científica e 

desenvolvimento tecnológico do setor de energia elétrica, bem como na 

eficiência energética no uso final. 

§ 2º Entre os programas e projetos de pesquisa científica 

e tecnológica do setor de energia elétrica, devem estar incluídos os que tratem 

da preservação do meio ambiente, da capacitação dos recursos humanos e do 

desenvolvimento tecnológico. 

Art. 195. Os recursos para pesquisa e desenvolvimento 

serão aplicados da seguinte forma: 

I – os investimentos em eficiência energética previstos no 

art. 191 serão aplicados de acordo com regulação estabelecida pela ANEEL; 

II – no mínimo trinta por cento dos recursos referidos nos 

incisos I, II e III do art. 194 desta Lei serão destinados a projetos desenvolvidos 

por instituições de pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste, incluindo as respectivas áreas das Superintendências Regionais; 

III – as instituições de pesquisa e desenvolvimento 

receptoras de recursos deverão ser nacionais e reconhecidas pelo Ministério 

da Ciência e Tecnologia – MCT; 

IV – as instituições de ensino superior deverão ser 

credenciadas junto ao Ministério da Educação – MEC. 

SEÇÃO III 

Das Condições Especiais 

Art. 196. Constituído, no âmbito do Ministério da Ciência 

e Tecnologia, que lhe prestará apoio técnico, administrativo e financeiro, o 

Comitê Gestor tem a finalidade de definir diretrizes gerais e plano anual de 

investimentos, acompanhar a implementação das ações e avaliar anualmente 
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os resultados alcançados na aplicação dos recursos de que trata o inciso I do 

art. 194 desta Lei. 

§ 1º O Comitê Gestor será composto pelos seguintes 

membros: 

I – três representantes do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, sendo um da Administração Central, que o presidirá, um do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e um 

da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep; 

II – um representante do MME; 

III – um representante da ANEEL; 

IV – dois representantes da comunidade científica e 

tecnológica; 

V – dois representantes do setor produtivo.  

§ 2º Os membros do Comitê Gestor a que se referem os 

incisos IV e V do § 1º terão mandato de dois anos, admitida uma recondução. 

§ 3º A participação no Comitê Gestor não será 

remunerada. 

Art. 197. Não se aplica ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT o disposto na Lei nº  

9.530, de 10 de dezembro de 1997.  

Art. 198. Os recursos aplicados na forma desta Lei não 

poderão ser computados para os fins previstos na Lei nº 8.661, de 2 de junho 

de 1993. 

CAPÍTULO VII 

Da Conta de Desenvolvimento Energético 

SEÇÃO I 

Do Objeto 

Art. 199. A Conta de Desenvolvimento Energético – CDE 

visa o desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade da energia 
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produzida a partir de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, 

gás natural e carvão mineral nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas 

interligados, promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo 

o território nacional e garantir recursos para atendimento à subvenção 

econômica destinada à modicidade da tarifa de fornecimento de energia 

elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa 

Renda. 

Parágrafo único. A CDE terá a duração até 29 de abril de 

2027, será regulamentada pelo Poder Executivo e movimentada pela 

ELETROBRÁS. 

SEÇÃO II 

Das Contribuições 

Art. 200. Os recursos da Conta de Desenvolvimento 

Energético - CDE serão provenientes dos pagamentos anuais realizados a 

título de uso de bem público, das multas aplicadas pela ANEEL a 

concessionárias, permissionárias e autorizadas e das quotas anuais pagas por 

todos os agentes que utilizem energia como consumidor final, mediante 

encargo tarifário, a ser incluído nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão 

ou de distribuição. 

Parágrafo único. As quotas de que trata o caput serão 

reajustadas anualmente na proporção do crescimento do mercado de cada 

agente e atualizadas monetariamente por índice a ser definido pelo Poder 

Executivo. 

SEÇÃO III 

Das Aplicações 

Art. 201. Os recursos da Conta de Desenvolvimento 

Energético – CDE deverão se destinar às seguintes utilizações: 

I – para a cobertura do custo de combustível de 

empreendimentos termelétricos que utilizem apenas carvão mineral nacional, 

em operação até 6 de fevereiro de 1998, e de outras usinas termelétricas cujas 

concessões ou autorizações estavam vigentes em 28 de maio de 1998 ou, se 

extintas, venham a ser objeto de nova outorga, situados nas regiões 

abrangidas pelos sistemas elétricos interligados e do custo das instalações de 
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transporte de gás natural a serem implantados para os Estados onde, até o 

final de 2002, não existia o fornecimento de gás natural canalizado, observadas 

as seguintes limitações: 

a) no pagamento do custo das instalações de transporte 

de gás natural, devem ser deduzidos os valores que forem pagos a título de 

aplicação do art. 146; 

b) para garantir até cem por cento do valor do 

combustível ao seu correspondente produtor, incluído o valor do combustível 

secundário necessário para assegurar a operação da usina, mantida a 

obrigatoriedade de compra mínima de combustível estipulada nos contratos 

vigentes em 29 de abril de 2002, destinado às usinas termelétricas a carvão 

mineral nacional, desde que estas participem da otimização dos sistemas 

elétricos interligados, podendo a ANEEL ajustar o percentual do reembolso ao 

gerador, segundo critérios que considerem sua rentabilidade competitiva e 

preservem o nível de produção da indústria produtora do combustível 

observado em 29 de abril de 2002; 

II – para pagamento ao agente produtor de energia 

elétrica a partir de fontes eólica, térmicas a gás natural, biomassa e pequenas 

centrais hidrelétricas, cujos empreendimentos entraram ou entrem em 

operação a partir de 29 de abril de 2002, da diferença entre o valor econômico 

correspondente à tecnologia específica de cada fonte e o valor econômico 

correspondente a energia competitiva, quando a compra e venda se fizer com 

consumidor final; 

III – para pagamento do crédito de que trata a alínea d do 

inciso II do art. 204; 

IV – até quinze por cento das quotas anuais previstas no 

art. 200 para pagamento da diferença entre o valor econômico correspondente 

à geração termelétrica a carvão mineral nacional que utilize tecnologia limpa, 

de instalações que entrarem em operação a partir de 2003, e o valor 

econômico correspondente a energia competitiva. 

V – para a promoção da universalização do serviço de 

energia elétrica em todo o território nacional e para garantir recursos à 

subvenção econômica destinada à modicidade tarifária para a subclasse baixa 

renda, assegurado, em 2008, percentual mínimo da receita anual da CDE de 
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trinta por cento para utilização na instalação de transporte de gás natural 

previsto no inciso I deste artigo.  

§ 1º A nenhuma das fontes eólica, biomassa, pequenas 

centrais hidrelétricas, gás natural e carvão mineral nacional, poderão ser 

destinados anualmente recursos cujo valor total ultrapasse a trinta por cento do 

recolhimento anual da CDE, condicionando-se o enquadramento de projetos e 

contratos à prévia verificação, junto à ELETROBRÁS, de disponibilidade de 

recursos. 

§ 2º Os recursos provenientes do pagamento pelo uso de 

bem público e das multas impostas aos agentes do Setor serão aplicados, 

exclusivamente, no desenvolvimento da universalização do serviço público de 

energia elétrica, enquanto requerido, na forma da regulação da ANEEL. 

§ 3º O saldo dos recursos da CDE eventualmente não 

utilizados em cada ano no custo das instalações de transporte de gás natural 

será destinado à mesma utilização no ano seguinte, somando-se à receita 

anual do exercício. 

CAPÍTULO VIII 

Do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

SEÇÃO I 

Do Objeto 

Art. 202. O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 

de Energia Elétrica – PROINFA tem o objetivo de aumentar a participação da 

energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores Independentes 

Autônomos, concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais 

hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional. 

SEÇÃO II 

Das Contribuições 

Art. 203. O valor pago pela energia elétrica adquirida na 

forma do PROINFA, os custos administrativos, financeiros e encargos 

tributários incorridos pela ELETROBRÁS na contratação, serão rateados, após 

prévia exclusão da Subclasse Residencial Baixa Renda cujo consumo seja 

igual ou inferior a oitenta kWh/mês, entre todas as classes de consumidores 
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finais atendidas pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente 

ao consumo verificado. 

SEÇÃO III 

Das Aplicações 

Art. 204. A operação do Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA ocorrerá mediante os seguintes 

procedimentos: 

I – na primeira etapa do programa: 

a) os contratos celebrados pela ELETROBRÁS, para a 

implantação de três mil e trezentos MW de capacidade, em instalações de 

produção com início de funcionamento previsto para até 30 de dezembro de 

2008, asseguram a compra da energia a ser produzida no prazo de vinte anos, 

a partir da data de entrada em operação definida no contrato. 

II – na segunda etapa do programa: 

a) atingida a meta de três mil e trezentos MW, o 

desenvolvimento do Programa será realizado de forma que as fontes eólica, 

pequenas centrais hidrelétricas e biomassa atendam a dez por cento do 

consumo anual de energia elétrica no País, objetivo a ser alcançado em até 

vinte anos, aí incorporados o prazo e os resultados da primeira etapa; 

b) os contratos serão celebrados pela ELETROBRÁS, 

com prazo de duração de vinte anos e preço equivalente ao valor econômico 

correspondente à geração de energia competitiva, definida como o custo médio 

ponderado de geração de novos aproveitamentos hidráulicos com potência 

superior a trinta mil kW e centrais termelétricas a gás natural, calculado pelo 

Poder Executivo; 

c) a aquisição far-se-á mediante programação anual de 

compra da energia elétrica de cada produtor, de forma que as referidas fontes 

atendam o mínimo de quinze por cento do incremento anual da energia elétrica 

a ser fornecida ao mercado consumidor nacional, compensando-se os desvios 

verificados entre o previsto e realizado de cada exercício, no subseqüente; 

d) o produtor de energia alternativa fará jus a um crédito 

complementar, calculado pela diferença entre o valor econômico 
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correspondente à tecnologia específica de cada fonte, valor este a ser definido 

pelo Poder Executivo, e o valor recebido da ELETROBRÁS, para produção 

concebida a partir de biomassa, pequena central hidrelétrica e eólica; 

e) até o dia 30 de janeiro de cada exercício, os 

produtores emitirão um Certificado de Energia Renovável – CER, em que 

conste, no mínimo, a qualificação jurídica do agente produtor, o tipo da fonte de 

energia primária utilizada e a quantidade de energia elétrica efetivamente 

comercializada no exercício anterior, a ser apresentado à ANEEL para 

fiscalização e controle das metas anuais; 

f) o Poder Executivo regulamentará os procedimentos e a 

ELETROBRÁS diligenciará no sentido de que a satisfação dos créditos 

complementares de que trata a alínea d não ultrapasse trinta dias da requisição 

de pagamento feita pelo agente produtor; 

g) na ordenação da contratação, que será precedida de 

Chamada Pública para conhecimento dos interessados, a ELETROBRÁS 

observará o prazo mínimo de vinte e quatro meses entre a assinatura do 

contrato e o início de funcionamento das instalações; 

h) a contratação das instalações de que trata este inciso 

II, far-se-á mediante Chamada Pública para conhecimento dos interessados, 

considerando, no conjunto de cada fonte específica, daquelas habilitadas, 

primeiramente as que tiverem as Licenças Ambientais de Instalação – LI mais 

antigas, prevalecendo, em cada instalação, a data de emissão da primeira LI, 

caso tenha ocorrido prorrogação ou nova emissão, limitando-se a contratação 

por Estado a vinte por cento das fontes eólicas e biomassa e quinze por cento 

da Pequena Central Hidrelétrica – PCH; 

i) será admitida a participação direta de fabricantes de 

equipamentos de geração, sua controlada, coligada ou controladora na 

constituição do Produtor Independente Autônomo, desde que o índice de 

nacionalização dos equipamentos e serviços seja de, no mínimo, noventa por 

cento em valor. 

j) a contratação deverá ser distribuída igualmente, em 

termos de capacidade instalada, por cada uma das fontes participantes do 

Programa, podendo o Poder Executivo, a cada cinco anos de implantação 

dessa Segunda Etapa, transferir para as outras fontes o saldo de capacidade 
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de qualquer uma delas, não contratada por motivo de falta de oferta dos 

agentes interessados; 

§ 1º Produtor Independente é Autônomo quando sua 

sociedade, não sendo ela própria concessionária de qualquer espécie, não é 

controlada ou coligada de concessionária de serviço público ou de uso do bem 

público de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica, nem de 

seus controladores ou de outra sociedade controlada ou coligada com o 

controlador comum. 

§ 2º Fica restrita à primeira etapa do programa a 

contratação preferencial de Produtor Independente Autônomo. 

§ 3º Caberá ao Ministério de Minas Energia a elaboração 

de Guia de Habilitação por fonte, consignando as informações complementares 

às Licenças Ambientais de Instalação, necessárias à participação no 

PROINFA. 

§ 4º Somente poderão participar da Chamada Pública, 

Produtores que comprovem um grau de nacionalização dos equipamentos e 

serviços de, no mínimo, noventa por cento na segunda etapa, em cada 

empreendimento. 

§ 5º As concessionárias, permissionárias e o ONS 

emitirão documento conclusivo relativo ao processo de acesso aos sistemas de 

transmissão e distribuição, conforme Procedimentos de Rede, no prazo 

máximo de trinta dias após a contratação do empreendimento pela 

ELETROBRÁS, cabendo à ANEEL diligenciar no sentido de garantir o livre 

acesso do empreendimento contratado pelo critério de mínimo custo global de 

interligação e reforços nas redes, decidindo eventuais divergências e 

observando os prazos de início de funcionamento das centrais geradoras 

estabelecidos neste artigo. 

§ 6º Após um período de três anos da realização da 

Chamada Pública, o Produtor Independente Autônomo poderá alterar seu 

regime para produção independente de energia, mantidos os direitos e 

obrigações do regime atual, cabendo à ELETROBRÁS promover eventuais 

alterações contratuais. 

CAPÍTULO IX 
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Do Pagamento pelo Uso de Bem Público 

Art. 205. Fica a ANEEL autorizada a celebrar aditivos aos 

contratos de concessão de uso de bem público de aproveitamentos de 

potenciais hidráulicos feitos a título oneroso em favor da União, mediante 

solicitação do respectivo titular, com a finalidade de permitir que o início do 

pagamento pelo uso de bem público coincida com uma das seguintes 

situações, a que ocorrer primeiro:  

I – o início da entrega da energia objeto de Contratos de 

Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR; ou  

II – a efetiva entrada em operação comercial do 

aproveitamento.  

§ 1º Quando da solicitação de que trata o caput deste 

artigo resultar postergação do início de pagamento pelo uso de bem público, a 

celebração do aditivo contratual estará condicionada à análise e à aceitação 

pela ANEEL das justificativas apresentadas pelo titular da concessão para a 

postergação solicitada.  

§ 2º No caso de postergação do início do pagamento, 

sobre o valor não pago incidirá apenas atualização monetária mediante a 

aplicação do índice previsto no contrato de concessão.  

Art. 206. O efetivo início do pagamento pelo uso de bem 

público de que trata o art. 205  não poderá ter prazo superior a cinco anos, 

contado a partir de 15 de junho de 2007.  

Art. 207. Em caso de alteração do regime de gerador 

hídrico de energia elétrica, de serviço público para produção independente, a 

nova concessão será outorgada a título oneroso, devendo a concessionária 

pagar pelo uso de bem público, pelo prazo de cinco anos, a contar da 

assinatura do respectivo contrato de concessão, valor correspondente a até 

dois inteiros e cinco décimos por cento da receita anual que auferir. 

§ 1º A ANEEL calculará e divulgará, com relação a cada 

produtor independente de que trata este artigo, o valor anual pelo uso de bem 

público. 
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§ 2º O encargo previsto neste artigo não elide as 

obrigações de pagamento da taxa de fiscalização nem da compensação 

financeira de que tratam esta Lei. 

CAPÍTULO X 

Das Demais Disposições Relativas aos Encargos 

Art. 208. A ANEEL adotará providências no sentido de 

que, na aplicação da compensação financeira pela utilização de recursos 

hídricos e dos royalties devidos por Itaipu, não sejam afetadas as contas de 

consumo mensal equivalente ao valor de até trinta kWh, inclusive, quer o 

fornecimento seja feito sob a forma medida, quer sob a forma de estimativa.  

Art. 209. A regulamentação estabelecerá critérios e 

instrumentos que assegurem tratamento isonômico quanto aos encargos 

setoriais entre os consumidores sujeitos ao fornecimento exclusivo por 

concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica e demais 

usuários, observada a legislação em vigor.  

Art. 210. Para fins de pagamento dos encargos relativos à 

Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, ao Programa de Incentivos de 

Fontes Alternativas – PROINFA e à Conta de Consumo de Combustíveis 

Fósseis dos Sistemas Isolado – CCC-ISOL, equipara-se a autoprodutor o 

consumidor que atenda cumulativamente aos seguintes requisitos: 

I – que venha a participar de sociedade de propósito 

específico constituída para explorar, mediante autorização ou concessão, a 

produção de energia elétrica; 

II – que a sociedade referida no inciso I deste artigo 

iniciou ou inicie a operação comercial após 15 de junho de 2007; 

III – que a energia elétrica produzida no empreendimento 

deva ser destinada, no todo ou em parte, para seu uso exclusivo. 

§ 1º A equiparação de que trata este artigo limitar-se-á à 

parcela da energia destinada ao consumo próprio do consumidor ou a sua 

participação no empreendimento, o que for menor. 

§ 2º A regulamentação deverá estabelecer, para fins de 

equiparação, montantes mínimos de demanda por unidade de consumo. 
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TÍTULO VII 

Dos Ilícitos e Penalidades 

Art. 211. A regulamentação deverá prever sanções para o 

descumprimento do disposto nos arts. 26 e 62. 

Art. 212. O inadimplemento, pelas concessionárias, pelas 

permissionárias e pelas autorizadas, no recolhimento das parcelas das quotas 

anuais de Reserva Global de Reversão - RGR, Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, Conta de Desenvolvimento 

Energético - CDE, Conta de Consumo de Combustíveis - CCC, compensação 

financeira pela utilização de recursos hídricos e outros encargos tarifários 

criados por lei, bem como no pagamento pela aquisição de energia elétrica 

contratada de forma regulada e da Itaipu Binacional, acarretará a 

impossibilidade de revisão, exceto a extraordinária, e de reajuste de seus 

níveis de tarifas, assim como de recebimento de recursos provenientes da 

RGR, CDE e CCC. 

Art. 213. Sem prejuízo do disposto nos contratos em 

vigor, o atraso do pagamento de faturas de compra de energia elétrica e das 

contas mensais de seu fornecimento aos consumidores, do uso da Rede 

Básica e das instalações de conexão, bem como do recolhimento mensal dos 

encargos relativos às quotas da Reserva Global de Reversão – RGR, à 

compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, ao uso de bem 

público, ao rateio da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, à Conta de 

Desenvolvimento Energético – CDE, ao Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA e à Taxa de Fiscalização dos 

Serviços de Energia Elétrica, implicará a incidência de juros de mora de um por 

cento ao mês e multa de até cinco por cento, a ser fixada pela ANEEL, 

respeitado o limite máximo admitido pela legislação em vigor. 

TÍTULO VIII 

Das Disposições Técnicas Especiais 

Art. 214. É de sessenta Hertz a freqüência para 

distribuição de energia elétrica no território nacional. 

Art. 215. Nenhuma nova instalação de geração e 

distribuição de energia elétrica, para serviços públicos ou de utilidade pública, 
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será autorizada sem que opere ou possa operar em sessenta Hertz, salvo 

quando circunstâncias excepcionais, devidamente comprovadas a juízo do 

Poder Concedente, contra-indicarem a exigência. 

Art. 216. As edificações com construção iniciada a partir 

de 27 de outubro de 2006 deverão obrigatoriamente possuir sistema de 

aterramento e instalações elétricas compatíveis com a utilização do condutor-

terra de proteção, bem como tomadas com o terceiro contato correspondente.  

Art. 217. Os aparelhos elétricos com carcaça metálica e 

aqueles sensíveis a variações bruscas de tensão, produzidos ou 

comercializados no País, deverão, obrigatoriamente, dispor de condutor-terra 

de proteção e do respectivo adaptador macho tripolar.  

Art. 218. É obrigatória a fabricação e a comercialização 

de lâmpadas incandescentes em valores de tensão no mínimo iguais aos das 

tensões nominais das redes de distribuição de energia elétrica. 

§ 1º Os valores de tensão para as lâmpadas 

incandescentes fabricadas ou comercializadas poderão ser de até dez por 

cento superiores aos das tensões nominais das redes de distribuição. 

§ 2º As lâmpadas incandescentes fabricadas ou 

comercializadas deverão trazer impressa em sua embalagem advertência ao 

consumidor sobre sua luminosidade, a durabilidade em horas e as 

conseqüências para tais propriedades do produto de sua utilização em tensões 

elétricas diferentes daquelas para as quais foi especificado. 

§ 3º Excluem-se das obrigações previstas neste artigo as 

lâmpadas incandescentes fabricadas e que se destinem à exportação. 

Art. 219. A fabricação ou a comercialização de lâmpadas 

incandescentes em desacordo com o disposto no art. 218 sujeitará os 

infratores a advertência por escrito e multa de valor equivalente a cinqüenta e 

três mil, duzentos e cinco reais. 

Parágrafo único. Em caso de reincidência, aplicar-se-ão 

em dobro as multas previstas no caput deste artigo. 

TÍTULO IX 

Das Disposições Finais e Transitórias 
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Art. 220. O art. 1º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 

1989, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 1º O aproveitamento dos recursos minerais, por 

quaisquer dos regimes previstos em lei, ensejará compensação financeira aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, a ser calculada, distribuída e aplicada 

na forma estabelecida nesta Lei”. 

Art. 221. Até 31 de dezembro de 2009, respeitados os 

contratos vigentes, será facultada aos consumidores que pretendam utilizar, 

em suas unidades industriais, energia elétrica produzida por geração própria, 

em regime de autoprodução ou produção independente, a redução da 

demanda e da energia contratadas ou a substituição dos contratos de 

fornecimento por contratos de uso dos sistemas elétricos, mediante notificação 

à concessionária de distribuição ou geração, com antecedência mínima de 

cento e oitenta dias. 

Art. 222. Até que se realize a privatização da Companhia 

Energética de Alagoas – CEAL, da Companhia Energética do Piauí – CEPISA, 

da Centrais Elétricas de Rondônia S.A. – CERON e da Companhia de 

Eletricidade do Acre – ELETROACRE, as ações representativas da 

participação acionária da ELETROBRÁS no capital daquelas empresas ficarão 

depositadas no Fundo Nacional de Desestatização – FND, para os efeitos do 

disposto na Lei nº 9.491, de 1997. 

Art. 223. Os recursos que vierem a ser obtidos com a 

alienação das ações das empresas referidas no art. 222 serão depositados no 

Fundo da Reserva Global de Reversão, até o montante deste utilizado para a 

aquisição autorizada por esta Lei.  

Art. 224. Fica a União autorizada a adquirir as ações 

preferenciais e ordinárias da CEAL, pertencentes ao Estado de Alagoas.  

Parágrafo único. Poderá a União, em preparação à 

privatização da CEAL, transferir para empresas do Sistema BNDES as ações 

adquiridas na forma deste artigo.  

Art. 225. Caso o valor recebido pela União, pela 

ELETROBRÁS ou por empresas do sistema BNDES, na alienação, no âmbito 

do Programa Nacional de Desestatização, das ações da CEAL, seja menor do 

que o valor atualizado do preço pago nas operações de aquisição, a diferença 
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será de responsabilidade do Estado de Alagoas, podendo ser refinanciada pela 

União, no âmbito dos contratos firmados ao amparo da Lei nº 9.496, de 11 de 

setembro de 1997.  

Parágrafo único. Eventual crédito da ELETROBRÁS 

contra a União, decorrente da aplicação do disposto no caput, deverá ser 

utilizado: 

I – prioritariamente, na recomposição do Fundo da 

Reserva Global de Reversão, em complemento ao previsto no art. 223;  

II – na forma determinada pelo art. 13 da Lei nº 9.491, de 

1997.  

Art. 226. A autorização prevista no art. 165 fica 

condicionada à assinatura de contrato entre a União e a ELETROBRÁS em 

que esta empresa figure como responsável principal pelo repasse do fluxo de 

recebimentos decorrente da parcela do fator anual de reajuste a que tem direito 

a União. 

Art. 227. Parcela das despesas com a compra de energia 

no âmbito do MAE, realizadas pelas concessionárias, permissionárias e 

autorizadas de geração e de distribuição até dezembro de 2002, decorrentes 

da redução da geração de energia elétrica nas usinas participantes do 

Mecanismo de Realocação de Energia – MRE e consideradas nos 

denominados contratos iniciais e equivalentes, será repassada aos 

consumidores atendidos pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional, na forma 

estabelecida por resolução da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica 

– GCE ou, extinta esta, da ANEEL.  

§ 1º As despesas não alcançadas pelo disposto no caput 

serão objeto de transação entre os signatários dos denominados contratos 

iniciais e equivalentes, observada a disciplina constante de resolução da 

ANEEL.  

§ 2º Do valor global adquirido, a parcela a ser rateada, 

mensalmente divulgada pela ANEEL, será calculada pela diferença entre o 

preço da energia no âmbito do MAE e o valor de R$ 0,04926/kWh. 

§ 3º O repasse será realizado sob a forma de rateio 

proporcional ao consumo individual verificado e não se aplica aos 
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consumidores integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda, nem 

àqueles cujo consumo mensal seja inferior a trezentos e cinqüenta kWh da 

Classe Residencial e setecentos kWh da Classe Rural. 

Art. 228. A ANEEL procederá à recomposição tarifária 

extraordinária para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de 

contratos de concessão, conforme a Lei nº 8.987, de 1995, sem prejuízo do 

reajuste tarifário anual previsto nos contratos de concessão de serviços 

públicos de distribuição de energia elétrica.  

§ 1º A recomposição tarifária extraordinária de que trata o 

caput será implementada por meio de aplicação às tarifas de fornecimento de 

energia elétrica, pelo prazo e valor máximos divulgados por concessionária, em 

ato da ANEEL, dos seguintes índices:  

I - até dois inteiros e nove décimos por cento, para os 

consumidores integrantes das Classes Residencial, Rural e iluminação pública;  

II - até sete inteiros e nove décimos por cento, para os 

demais consumidores; 

§ 2º Não se aplicam os índices previstos no § 1º à tarifa 

de energia elétrica devida pelos consumidores integrantes da Subclasse 

Residencial Baixa Renda. 

§ 3º A recomposição tarifária extraordinária será aplicada 

tão-somente às áreas do Sistema Elétrico Interligado Nacional sujeitas, por 

disposição expressa de resolução da GCE, ao Programa Emergencial de 

Redução do Consumo de Energia Elétrica – Percee, e aos seguintes períodos:  

I - desde 1º de junho de 2001 até 28 de fevereiro de 

2002, para os consumidores atendidos por meio dos Sistemas Interligados das 

Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste; e 

II - desde 1º de julho de 2001 até 31 de dezembro de 

2001, para os consumidores dos Estados do Pará e do Tocantins e da parte do 

Estado do Maranhão atendida pelo Sistema Interligado Norte. 

§ 4º A recomposição tarifária extraordinária vigorará pelo 

período necessário à compensação do montante apurado pela ANEEL na 

forma de resolução da GCE, observados o prazo e valor máximos fixados na 

forma do § 1º deste artigo. 
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§ 5º A recomposição tarifária extraordinária estará sujeita 

a homologação pela ANEEL e será realizada de acordo com metodologia,  

prazos, forma, condições e procedimento estabelecidos pela ANEEL. 

§ 6º Ficam as empresas públicas e as sociedades de 

economia mista federais autorizadas a celebrar transações e a promover os 

atos necessários à solução de controvérsias contratuais e normativas, 

considerando-se disponíveis os direitos sobre os quais recairão. 

§ 7º A recomposição tarifária extraordinária não constitui 

garantia de receita bruta nem de remuneração mínima às concessionárias e 

permissionárias, devendo para tanto abater-se do montante a recompor 

eventuais reduções de custos que, a critério da ANEEL, comprovadamente não 

se refiram a ganhos de produtividade alheios ao Percee ou a eventuais 

postergações de custos em função de restrições financeiras advindas da 

redução de receita, bem como deduzir ainda os efeitos estimados da 

expectativa de redução da atividade econômica sobre o consumo de energia 

elétrica. 

§ 8º O processo especial da recomposição tarifária 

extraordinária prevista neste artigo será realizado uma única vez, não 

constituindo, em hipótese alguma, instrumento permanente de alteração de 

tarifa normal nem parcela componente das tarifas normais para fins de futuros 

reajustes ou revisões tarifárias.  

§ 9º Não se aplicam os §§ 1º e 3º do art. 2º da Lei nº 

10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ao disposto neste artigo.  

§ 10. A eficácia da recomposição tarifária extraordinária 

fica condicionada ao fiel cumprimento pelos interessados, individualmente 

considerados, de todas as obrigações por eles assumidas nos termos desta Lei 

e à ausência de sua impugnação judicial ou extrajudicial pelos mesmos 

interessados. 

§ 11. A prática pelos interessados dos atos decorrentes 

da recomposição tarifária extraordinária não acarretará ônus, encargos, 

responsabilidades, desembolsos, pagamentos ou custos, de qualquer natureza, 

para o Poder Concedente. 

§ 12. Fica autorizado o registro dos recebíveis da 

recomposição tarifária extraordinária de que trata este artigo em sistema 
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centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo órgão federal 

competente.  

§ 13. Os prazos e os valores máximos por concessionária 

divulgados nos termos do § 1º não poderão ser ampliados e a sua não 

divulgação implicará a imediata suspensão da cobrança da recomposição 

tarifária, até que se cumpra o estabelecido no § 1º, devendo a média 

ponderada dos prazos referidos não exceder a setenta e dois meses.  

Art. 229. Os valores atribuídos a título de Recomposição 

Tarifária Extraordinária – RTE deverão ser faturados pelas concessionárias de 

geração em rubricas apartadas com seus valores individualizados e 

identificados na fatura de energia elétrica do consumidor, até suas respectivas 

extinções. 

Art. 230. O mecanismo de que trata o art. 149, deverá 

conferir, mediante a incorporação dos efeitos financeiros, tratamento isonômico 

às variações, verificadas em todo o exercício de 2001, de valores de itens da 

"Parcela A" previstos nos contratos de concessão de distribuição de energia 

elétrica, desconsiderando, para os fins deste artigo, variações daqueles itens 

eventualmente ocorridas até 31 de dezembro de 2000. 

§ 1º A aplicação do disposto no caput está sujeita ao 

princípio da modicidade tarifária e será implementada, após verificação dos 

documentos de instrução do pedido e homologação do montante pela ANEEL, 

ao longo de período flexível. 

§ 2º O disposto no caput não se aplica, em hipótese 

alguma, a efeitos financeiros decorrentes de variações de valores de itens da 

"Parcela A" ocorridos em exercícios anteriores a 2001. 

Art. 231. Ficam integralmente revogados por 

consolidação: a Lei nº 585, de 9 de novembro de 1937; o Decreto-Lei nº 400, 

de 2 de maio de 1938; o Decreto-Lei nº 430, de 17 de maio de 1938; o Decreto-

Lei nº 464, de 3 de junho de 1938; o Decreto-Lei nº 810, de 26 de outubro de 

1938; o Decreto-Lei nº 1.285, de 18 de maio de 1939; o Decreto-Lei nº 1.345, 

de 14 de junho de 1939; o Decreto-Lei nº 1.699, de 24 de outubro de 1939; o 

Decreto-Lei nº 1.989, de 30 de janeiro de 1940; o Decreto-Lei nº 2.117, de 8 de 

abril de 1940; o Decreto-Lei nº 2.281, de 5 de junho de 1940 ; o Decreto-Lei nº 

2.430, de 19 de julho de 1940; o Decreto-Lei nº 2.486, de 15 de agosto de 
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1940; o Decreto-Lei nº 2.528, de 23 de agosto de 1940; o Decreto-Lei nº 2.907, 

de 26 de dezembro de 1940; o Decreto-Lei nº 2.955, de 16 de janeiro de 1941; 

o Decreto-Lei nº 3.040, de 11 de fevereiro de 1941; o Decreto-Lei nº 3.058, de 

14 de fevereiro de 1941; o Decreto-Lei nº 3.111, de 12 de março de 1941; o 

Decreto-Lei nº 3.113, de 12 de março de 1941; o Decreto-Lei nº 3.128, de 19 

de março de 1941; o Decreto-Lei nº 3.217, de 28 de abril de 1941; o Decreto-

Lei nº 3.669, de 1 de outubro de 1941; o Decreto-Lei nº 3.754, de 24 de outubro 

de 1941; o Decreto-Lei nº 3.763, de 25 de outubro de 1941; o Decreto-Lei nº 

3.796, de 5 de novembro de 1941; o Decreto-Lei nº 3.900, de 5 de dezembro 

de 1941; o Decreto-Lei nº 4.295, de 13 de maio de 1942; o Decreto-Lei nº 

4.890, de 29 de outubro de 1942; o Decreto-Lei nº 5.287, de 26 de fevereiro de 

1943; o Decreto-Lei nº 5.417, de 16 de abril de 1943; o Decreto-Lei nº 5.573, 

de 14 de junho de 1943; o Decreto-Lei nº 5.764, de 19 de agosto de 1943; o 

Decreto-Lei nº 5.778, de 26 de agosto de 1943; o Decreto-Lei nº 5.842, de 22 

de setembro de 1943; o Decreto-Lei nº 5.843, de 22 de setembro de 1943; o 

Decreto-Lei n° 6.121, de 17 de dezembro de 1943; o Decreto-Lei n° 6.432, de 

17 de abril de 1944; o Decreto-Lei nº 6.876, de 15 de setembro de 1944; o 

Decreto-Lei nº 7.062, de 22 de novembro de 1944; o Decreto-Lei nº 7.469, de 

17 de abril de 1945; o Decreto-Lei nº 7.524, de 5 de maio de 1945; o Decreto-

Lei nº 7.716, de 6 de julho de 1945; o Decreto-Lei nº 7.825, de 4 de agosto de 

1945; o Decreto-Lei nº 8.146, de 29 de outubro de 1945; o Decreto-Lei nº 

8.441, de 26 de dezembro de 1945; o Decreto-Lei nº 9.021, de 25 de fevereiro 

de 1946; o Decreto-Lei nº 9.142, de 5 de abril de 1946; o Decreto-Lei nº 9.315, 

de 1 de junho de 1946; o Decreto-Lei nº 9.408, de 27 de junho de 1846; o 

Decreto-Lei nº 9.411, de 28 de junho de 1946; o Decreto-Lei nº 9.452, de 12 de 

julho de 1946; o Decreto-Lei nº 9.539, de 2 de agosto de 1946; o Decreto-Lei nº 

9.571, de 12 de agosto de 1946; o Decreto-Lei nº 9.612, de 20 de agosto de 

1946; o Decreto-Lei nº 9.738, de 4 de setembro de 1946; o Decreto-Lei nº 

9.860, de 13 de setembro de 1946; a Lei nº 290, de 15 de junho de 1948; a Lei 

nº 595, de 24 de dezembro de 1948; a Lei nº 1.265, de 7 de dezembro de 1950; 

a Lei nº 2.045, de 23 de outubro de 1953; a Lei nº 2.308, de 31 de agosto de 

1954; a Lei nº 2.836 - de 31 de julho de 1956; a Lei nº 2.944, de 8 de novembro 

de 1956; a Lei nº 3.397, de 3 de junho de 1958; a Lei nº 3.572 - de 26 de junho 

de 1959; a Lei nº 3.890-a, de 25 de abril de 1961; a Lei nº 3.969, de 6 de 

outubro de 1961; a Lei nº 4.080, de 23 de junho de 1962; a Lei nº 4.156, de 28 

de novembro de 1962; a Lei nº 4.257, de 10 de setembro de 1963; a Lei nº 

4.364, de 22 de julho de 1964; a Lei nº 4.400, de 31 de agosto de 1964; a Lei 

nº 4.428, de 14 de outubro de 1964; a Lei nº 4.454, de 6 de novembro de 1964; 
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a Lei nº 4.492, de 24 de novembro de 1964; a Lei nº 4.620, de 28 de abril de 

1965; a Lei nº 4.676, de 16 de junho de 1965; a Lei nº 4.908, de 17 de 

dezembro de 1965; a Lei nº 5.073, de 18 de agosto de 1966; a Lei nº 5.150, de 

20 de outubro de 1966; a Lei nº 5.228, de 18 de janeiro de 1967; o Decreto-Lei 

nº 133, de 1 de fevereiro de 1967; o Decreto-Lei nº 336, de 24 de outubro de 

1967; a Lei nº 5.372, de 6 de dezembro de1967; a Lei nº 5.504, de 4 de outubro 

de 1968; o Decreto-Lei nº 430, de 22 de janeiro de 1969; o Decreto-Lei nº 644, 

de 23 de junho de 1969; o Decreto-lei nº 646, de 23 de junho de 1969; o 

Decreto-Lei nº 649, de 25 de junho de 1969; o Decreto-Lei nº 689, de 18 de 

julho de 1969; o Decreto-Lei nº 726, de 31 de julho de 1969; o Decreto-Lei nº 

765, de 15 de agosto de 1969; o Decreto-Lei nº 804, de 29 de agosto de 1969; 

o Decreto-Lei nº 989, de 21 de outubro de 1969; o Decreto-Lei nº 1.092, de 12 

de março de 1970; o Decreto-Lei nº 1.168, de 29 de abril de 1971; a Lei nº 

5.655, de 20 de maio de 1971; a Lei nº 5.824, de 14 de novembro de 1972; o 

Decreto-Lei nº 1.264, de 1º de março de 1973; o Decreto-Lei nº 1.270, de 2 de 

maio de 1973; o Decreto-Lei nº 1.278, de 19 de junho de 1973; a Lei nº 5.898, 

de 5 de julho de 1973; a Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973; a Lei nº 5.962, de 

10 de dezembro de 1973; a Lei nº 5.993, de 17 de dezembro de 1973; o 

Decreto-Lei nº 1.309, de 8 de fevereiro de 1974; o Decreto-Lei nº 1.322, de 14 

de março de 1974; o Decreto-Lei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974; o 

Decreto-Lei nº 1.497, de 20 de dezembro de 1976; o Decreto-Lei nº 1.506, de 

23 de dezembro de 1976; o Decreto-Lei nº 1.508, de 23 de dezembro de 1976; 

o Decreto-Lei nº 1.512, de 28 de dezembro de 1976; o Decreto-Lei nº 1.513, de 

29 de dezembro de 1976; o Decreto-Lei nº 1.522, de 2 de fevereiro de 1977; a 

Lei nº 6.508, de 19 de dezembro de 1977; o Decreto-Lei nº 1.634, de 31 de 

agosto de 1978; o Decreto-Lei nº 1.643, de 07 de dezembro de 1978; a Lei nº 

6.702, de 24 de outubro de 1979; a Lei nº 6.712, de 05 de novembro de 1979; o 

Decreto-Lei nº 1.781, de 16 de abril de 1980; o Decreto-Lei nº 1.810, de 23 de 

outubro de 1980; o Decreto-Lei nº 1.812, de 11 de novembro de 1980; o 

Decreto-Lei nº 1.898, de 21 de dezembro de 1981; o Decreto-Lei nº 1.936, de 

26 de abril de1982; o Decreto-Lei nº 2.013, de 25 de janeiro de 1983; a Lei nº 

7.181, de 20 de dezembro de 1983; o Decreto-Lei nº 2.359, de 16 de setembro 

de 1987; o Decreto-Lei nº 2.432, de 17 de maio de 1988; o Decreto-Lei nº 

2.455, de 19 de agosto de 1988; a Lei nº 7.915, de 7 de dezembro de 1989; a 

Lei nº 8.286, de 20 de dezembro de 1991; a Lei nº 8.631, de 4 de março de 

1993; a Lei nº 8.724, de 28 de outubro de 1993; a Lei nº 9.143, de 8 de 

dezembro de 1995; a Lei nº 9.163, de 15 de dezembro de 1995; a Lei nº 9.427, 

de 26 de dezembro de 1996; a Lei nº 9.512, de 18 de novembro de 1997; a Lei 
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nº 9.906, de 14 de dezembro de 1999; a Lei nº 9.922, de 16 de dezembro de 

1999; a Lei nº 9.937, de 20 de dezembro de 1999; a Lei nº 9.991, de 24 de 

julho de 2000; a Lei nº 10.087, de 19 de dezembro de 2000; a Lei nº 10.088, 

de 19 de dezembro de 2000; a Medida Provisória no 2.198-5, de 24 de agosto 

de 2001; a Medida Provisória no 2.209, de 29 de agosto de 2001; a Medida 

Provisória nº  2.227, de 4 de setembro de 2001.; a Lei nº 10.271, de 5 de 

setembro de 2001; a Lei nº 10.274, de 10 de setembro de 2001; a Lei nº 

10.310, de 22 de novembro de 2001; a Lei nº 10.334, de 19 de dezembro de 

2001; a Lei nº 10.443, de 6 de maio de 2002; a Lei nº 10.614, de 23 de 

dezembro de 2002; a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004; a Lei nº 10.889, 

de 25 de junho de 2004; a Lei nº 11.042, de 24 de dezembro de 2004; a Lei nº 

11.048, de 29 de dezembro de 2004; a Lei nº 11.337, de 26 de julho de 2006; a 

Lei nº 11.412, de 15 de dezembro de 2006; a Lei nº 11.454, de 28 de fevereiro 

de 2007; a Lei nº 11.465, de 28 de março de 2007 e a Lei nº 11.480, de 30 de 

maio de 2007. 

Art. 232. Ficam revogados por consolidação: os arts. 139 

a 204 do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934; os arts. 5º a 23 do 

Decreto-Lei nº 852, de 11 de novembro de 1938; o art. 10 da Lei nº 6.189, de 

16 de dezembro de 1974; os arts. 3º a 5º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro 

de 1989; os arts. 1º e 4º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990; os arts. 4º a 

25 e os §§ 1º a 4º do art. 28 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995; os arts. 1º a 

4º A da Lei nº 9.619, de 2 de abril de 1998; os arts. 3º, 4º, 7º a 11 e 13 a 17 da 

Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998; os arts. 1º a 6º da Lei nº 9.993, de 24 de 

julho de 2000; os arts. 34 a 38 da Medida Provisória nº 2.181-45, de 24 de 

agosto de 2001; os arts. 1º a 10, 13 a 25 e 27 a 31 da Lei nº 10.438, de 26 de 

abril de 2002; os arts. 1º a 3º, 5º a 7º da Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 

2002; os arts. 1º e 4º a 10 da Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003; o art. 

121 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005; os arts. 20 a 26 da Lei nº 

11.488, de 15 de junho de 2007 e o art. 2º da Lei nº 11.651, de 7 abril de 2008. 

Art. 233. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 
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I - Histórico 

Na reunião de instalação do Grupo de Trabalho para 

Consolidação das Leis – GTLC, realizada em 9 de outubro de 2007, o ilustre 

Coordenador, Deputado Cândido Vaccarezza, distribuiu entre os membros uma 

lista contendo vinte temas inicialmente destacados para consolidação, a fim de 

que cada um dos integrantes do Grupo indicasse aqueles em que preferiria 

atuar e estaria disposto a assumir a incumbência de propor à Casa o respectivo 

projeto de lei de consolidação. 

Nesse conjunto de temas, todos de grande importância 

para o desenvolvimento econômico e social do País, em conformidade com o 

trabalho que desenvolvo junto à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos 

Deputados, um dos temas em que manifestei interesse em atuar, e propor 

projeto de lei de consolidação, foi o referente às normas que regem o setor de 

energia elétrica nacional. 

Designado como autor da proposta de Consolidação das 

Leis do Setor de Energia Elétrica, passei a envidar esforços para que houvesse 

ampla participação da sociedade, sobretudo das entidades representativas dos 

agentes do setor, na elaboração deste Projeto de Lei. 

Em 5 de março de 2008, realizamos audiência pública, 

com base no Requerimento nº 7, de 2007, de autoria do Deputado Cândido 

Vaccarezza, para debater a legislação do setor elétrico e colher contribuições 

para os trabalhos de consolidação das leis do setor elétrico que 

desenvolvíamos. 

A audiência pública contou com ampla participação de 

entidades representativas dos agentes do setor elétrico, associações de 

consumidores, professores universitários e representantes do Ministério de 

Minas e Energia – MME e da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Buscávamos, na oportunidade, sugestões quanto à 

abrangência da consolidação, ou seja, quanto ao conjunto de normas a serem 

consolidadas; sugestões quanto à organização dos diversos temas englobados 

pela consolidação, na forma de um primeiro sumário para o Projeto de Lei de 

Consolidação; e materiais referentes a eventuais tentativas anteriores de 

consolidação ou codificação das leis do setor de energia elétrica brasileiro. 
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Das contribuições obtidas no evento, destacaram-se as 

apresentações feitas pela Associação Brasileira de concessionárias de Energia 

Elétrica – ABCE, e pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia 

Elétrica – ABRADEE, preparada em conjunto com o Grupo de Estudos de 

Direito da Energia Elétrica – GEEL da Universidade de Brasília – UnB. 

O material apresentado na audiência pública pela ABCE 

e pela ABRADEE foi imediatamente colocado à disposição do público em geral, 

na Internet, na página do GTCL, na área temática de energia elétrica1. 

Enquanto desenvolvíamos nossa proposta de 

consolidação internamente, na Câmara dos Deputados, fomentamos o debate 

e incentivamos a elaboração de propostas pelas entidades representativas de 

agentes do setor de energia elétrica e buscamos tornar públicas essas 

sugestões. 

Estivemos sempre convictos de que o conjunto das 

normas que atualmente regem o setor elétrico possui uma lógica intrínseca que 

viabiliza o funcionamento harmonioso do setor. Esperávamos, portanto, que 

essa mesma lógica, necessariamente, levaria todos os projetos e sugestões de 

consolidação das leis que regem o setor elétrico nacional a apresentarem 

agrupamentos dessas leis coincidentes ou, pelo menos, muito semelhantes. 

Essa expectativa se confirmou quando comparamos os 

trabalhos que desenvolvíamos, internamente, na Câmara dos Deputados, com 

as contribuições que recebemos, com destaque para os trabalhos conduzidos 

pela ABCE, que se mostravam mais adiantados. 

Em 15 de julho de 2008, em cerimônia que contou com a 

participação do Deputado Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos 

Deputados, do Deputado Cândido Vaccarezza, Coordenador do Grupo de 

Trabalho de Consolidação de Leis e de outras autoridades do setor, a ABCE 

entregou à Câmara dos Deputados sua sugestão de projeto de consolidação 

das leis do setor de energia elétrica. 

Imediatamente, disponibilizamos o material entregue pela 

ABCE ao público em geral, na Internet, no endereço do GTCL anteriormente 

informado, e encaminhamos correspondência às entidades do setor elétrico 

                                                           
1 http://www2.camara.gov.br/comissoes/temporarias53/grupos/gtcl/areas-tematicas/setor-eletrico 
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cuja relação encontra-se também na Internet, no mesmo endereço, solicitando 

críticas e sugestões relativas a esse material. 

Como a sugestão da ABCE apresentava grande 

semelhança com o trabalho que vínhamos desenvolvendo internamente, e era 

uma proposta de consolidação das leis do setor elétrico nacional já concluída, 

optamos por adotar como base para prosseguimento dos trabalhos a sugestão 

da ABCE.  

Então, a partir do material encaminhado pela ABCE, 

realizamos os ajustes que julgamos necessários, buscando, sempre que 

possível, contemplar as demais sugestões que recebemos, produzindo, dessa 

forma, a presente proposição.  

II – Critérios utilizados 

A elaboração da presente proposição se deu em estrita 

observância ao que determina a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 

1998, com a redação oferecida pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril 

de 2001, que estabelece: 

“Art. 13. As leis federais serão reunidas em codificações e 

consolidações, integradas por volumes contendo matérias 

conexas ou afins, constituindo em seu todo a 

Consolidação da Legislação Federal. 

§ 1º A consolidação consistirá na integração de todas as 

leis pertinentes a determinada matéria num único diploma 

legal, revogando-se formalmente as leis incorporadas à 

consolidação, sem modificação do alcance nem 

interrupção da força normativa dos dispositivos 

consolidados.  

§ 2º Preservando-se o conteúdo normativo original dos 

dispositivos consolidados, poderão ser feitas as seguintes 

alterações nos projetos de lei de consolidação: 

I – introdução de novas divisões do texto legal base; 

II – diferente colocação e numeração dos artigos 

consolidados; 
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III – fusão de disposições repetitivas ou de valor 

normativo idêntico; 

IV – atualização da denominação de órgãos e entidades 

da administração pública; 

V – atualização de termos antiquados e modos de escrita 

ultrapassados;  

VI – atualização do valor de penas pecuniárias, com base 

em indexação padrão; 

VII – eliminação de ambigüidades decorrentes do mau 

uso do vernáculo; 

VIII – homogeneização terminológica do texto;  

IX – supressão de dispositivos declarados 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, 

observada, no que couber, a suspensão pelo Senado 

Federal de execução de dispositivos, na forma do art. 52, 

X, da Constituição Federal;  

X – indicação de dispositivos não recepcionados pela 

Constituição Federal;  

XI – declaração expressa de revogação de dispositivos 

implicitamente revogados por leis posteriores. 

§ 3º As providências a que se referem os incisos IX, X e 

XI do § 2º deverão ser expressa e fundadamente 

justificadas, com indicação precisa das fontes de 

informação que lhes serviram de base. 

Art. 14. Para a consolidação de que trata o art. 13 serão 

observados os seguintes procedimentos: 

............................................................................................. 

§ 1º Não serão objeto de consolidação as medidas 

provisórias ainda não convertidas em lei. 
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§ 2º A Mesa Diretora do Congresso Nacional, de qualquer 

de suas Casas e qualquer membro ou Comissão da 

Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 

Congresso Nacional poderá formular projeto de lei de 

consolidação. 

§ 3º Observado o disposto no inciso II do caput, será 

também admitido projeto de lei de consolidação destinado 

exclusivamente à: 

I – declaração de revogação de leis e dispositivos 

implicitamente revogados ou cuja eficácia ou validade 

encontre-se completamente prejudicada; 

II – inclusão de dispositivos ou diplomas esparsos em leis 

preexistentes, revogando-se as disposições assim 

consolidadas nos mesmos termos do § 1º do art. 13. 

§ 4º (VETADO).” 

Na execução desta proposta de consolidação foram 

analisadas cerca de 250 normas, dentre leis, decretos-leis, decretos com força 

de leis e medidas provisórias. 

Normas com dispositivos aplicáveis ao setor de energia 

elétrica, mas que regem, simultaneamente, matérias de outros setores 

econômicos, não foram incluídas nesta consolidação. São exemplos de normas 

com dispositivos aplicáveis ao setor, mas que não integram a presente 

proposição: 

• Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que a dispõe 

sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos em geral; 

• Lei nº 9.791, de 24 de março de 1999, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de as concessionárias de 

serviços públicos em geral estabelecerem ao 

consumidor e ao usuário datas opcionais para o 

vencimento de seus débitos; 
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• Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que define a 

política energética nacional e institui o Conselho 

Nacional de Política Energética; 

• Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, que autorizou 

a criação da Empresa de Pesquisa Energética – EPE 

com a finalidade de prestar serviços na área de 

estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o 

planejamento do setor energético, tais como energia 

elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, 

carvão mineral, fontes energéticas renováveis e 

eficiência energética, dentre outras; 

• Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe 

sobre a Política Nacional de Conservação e Uso 

Racional de Energia (não específica para energia 

elétrica). 

Também, não foram consideradas para fins de 

consolidação, as normas que se limitam a dar denominações a instalações 

físicas, como, por exemplo, as seguintes leis:  

• Lei nº 5.690, de 5 de agosto de 1971, que dá a 

denominação de "Coaracy Nunes" à Usina Hidrelétrica 

da cachoeira do Paredão, no Território Federal do 

Amapá; 

• Lei nº 4.718, de 6 de julho de 1965, que dá a 

denominação de "Usina Governador Jorge Lacerda" à 

usina termelétrica de Capivari-Tubarão, no Estado de 

Santa Catarina. 

Em que pese o § 1º do art. 14 da Lei Complementar nº 

95, de 1998, estabelecer que “não serão objeto de consolidação as medidas 

provisórias ainda não convertidas em lei”, pelas razões que expomos a seguir 

consideramos que esse dispositivo não se refere às medidas provisórias 

abrangidas pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 2001. 

No exame da Adin nº 293-7-600/DF, que teve como 

relator o Ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal firmou o 

entendimento de que: “as medidas provisórias perfazem no Direito pátrio uma 
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categoria especial de atos normativos primários emanados do Executivo, com 

força, eficácia e poder de lei.” 

Por outro lado, as medidas provisórias têm como 

característica essencial o fato de serem efêmeras, de possuírem prazo e 

vigência previamente estabelecidos na Constituição Federal, enquanto que as 

leis, normalmente, têm duração indeterminada ou, quando temporárias, têm 

seus prazos de vigências nelas mesmas fixado. 

Nessa linha, o Ministro Eros Roberto Grau afirma2: “Este, 

portanto, o aspecto a deixar bem vincado: medidas provisórias são leis 

especiais dotadas de vigência provisória”. (destacamos) 

A Emenda Constitucional nº 32, de 2001, retirou o caráter 

de transitoriedade das medidas provisórias que eram vigentes quando da sua 

publicação, estabelecendo, no seu art. 2º, que: 

“Art. 2º As medidas provisórias editadas em data anterior 

à da publicação desta emenda continuam em vigor até 

que medida provisória ulterior as revogue explicitamente 

ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.” 

Considerando que a vedação quanto à consolidação de 

medidas provisórias não convertidas em lei definida no § 1º do art. 14 da Lei 

Complementar nº 95, de 1998, fundamenta-se no pressuposto de que regras 

transitórias não são consolidáveis, e tendo em vista que as medidas provisórias 

editadas em data anterior à da publicação da Emenda Constitucional nº 32, de 

2001, conforme estabelece essa emenda, perderam o caráter de 

transitoriedade, entende-se que a restrição estabelecida no § 1º do art. 14 da 

Lei Complementar nº 95, de 1998, deve ser aplicada apenas às medidas 

provisórias posteriores a essa emenda constitucional. 

A contrário senso, a consolidação deveria adotar os 

textos legais que anteriormente regulavam a matéria objeto das medidas 

provisórias editadas em data anterior à publicação da Emenda Constitucional 

nº 32, de 2001, implicando a repristinação de fato dos referidos textos legais, 

assim como a revogação implícita dessas medidas provisórias, com efeitos 

danosos à segurança jurídica das relações estabelecidas com base nas 

referidas medidas provisórias. 
                                                           
2 Medidas Provisórias na Constituição de 1988, Revistas dos Tribunais nº 658, p.240. 
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Optamos, portanto, por incluir na presente proposição as 

medidas provisórias com dispositivos relativos ao setor de energia elétrica 

apresentadas antes da Emenda Constitucional nº 32, de 2001, e que 

continuam vigentes, como, por exemplo, a Medida Provisória nº 2.181-45, de 

24 de agosto de 2001, que, dentre outros dispositivos, altera artigos da Lei nº 

3.890-A/1961, relativos à gestão da ELETROBRÁS. 

O procedimento ora adotado, relativo à inclusão no texto 

da consolidação das medidas provisórias editadas em data anterior à 

publicação da Emenda Constitucional nº 32, de 2001, encontra precedente no 

Substitutivo apresentado pelo ilustre Deputado Ricardo Trípoli ao Projeto de Lei 

nº 679, de 2007, que consolida a legislação ambiental brasileira, aprovado, no 

GTLC, em 9 de julho de 2008. 

Prosseguindo, destacamos que, nas análises da 

legislação setorial que realizamos, além de relacionar os dispositivos 

considerados implicitamente revogados pela legislação posterior, optamos por 

considerar, também, para fins de revogação, os dispositivos cuja eficácia ou 

validade foi considerada completamente prejudicada.  

Nesse sentido, os dispositivos que tiveram seu objeto 

satisfeito, isto é, referem-se a providências específicas já adotadas e que não 

apresentam repercussões para os agentes ou para as regras que atualmente 

regem o setor de energia elétrica, tiveram sua eficácia considerada 

prejudicada. 

Esclarecemos, contudo, que, nas análises realizadas, 

quando o objeto específico do dispositivo já havia sido satisfeito, mas 

verificava-se que a sua eficácia não havia sido prejudicada, e ele apresentava 

repercussões nos agentes ou nas regras atuais do setor, o dispositivo foi 

incluído na consolidação com alteração de redação justificada. Para 

exemplificar essa hipótese, podemos citar o Art. 4º da Lei nº 10.848, de 2004, 

que foi considerado na consolidação da seguinte forma: 

• Redação original: “Fica autorizada a criação da 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - 

CCEE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, sob autorização do Poder Concedente e 

regulação e fiscalização pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL, com a finalidade de 
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viabilizar a comercialização de energia elétrica de que 

trata esta Lei.”  

• Redação proposta na consolidação: “A Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE é pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob 

autorização do Poder Concedente e regulação e 

fiscalização pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

- ANEEL, com a finalidade de viabilizar a 

comercialização de energia elétrica de que trata esta 

Lei.” 

• Justificativa: A criação da CCEE já ocorreu. 

Com relação à homogeneização terminológica do texto 

da consolidação, definida no inciso III do § 2º do art. 13 da Lei Complementar 

nº 95, de 1998, dentre os procedimentos adotados, destacam-se os relativos às 

terminologias que relacionamos a seguir. 

1.  “Setor Elétrico” ou “Setor de Energia Elétrica”? 

As normas setoriais objeto do presente projeto de lei de 

consolidação utilizam indistintamente as expressões “Setor Elétrico” e “Setor de 

Energia Elétrica”, algumas vezes no mesmo diploma legal.  

Como exemplo desse emprego indistinto de terminologia, 

podemos citar a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, que apresenta na ementa 

e no art. 1º, respectivamente, os textos que se seguem: 

“Dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento e em eficiência energética por parte das 

empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas 

do setor de energia elétrica, e dá outras providências. 

Art. 1º As concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos de distribuição de energia elétrica ficam 

obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no 

mínimo, setenta e cinco centésimos por cento de sua 

receita operacional líquida em pesquisa e 

desenvolvimento do setor elétrico e, no mínimo, vinte e 
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cinco centésimos por cento em programas de eficiência 

energética no uso final, observado o seguinte:  

....................................................................” (sublinhamos) 

Entretanto, as normas consideradas na elaboração da 

presente proposição não enfocam todas as formas de aplicação da 

eletricidade, como, por exemplo, nas comunicações, nos transportes, ou na 

área de saúde.  

Especificamente, as leis consolidadas aplicam-se apenas 

à produção de energia elétrica (geração), ao seu transporte desde a geração 

até onde é consumida (transmissão e distribuição), à forma como esta energia 

é transacionada (comercialização), e disponibilizada para consumo (padrões 

físicos e de qualidade), tratando, também, das repercussões econômicas 

destas atividades.  

Conclui-se, portanto, que a terminologia “setor elétrico” é 

excessivamente abrangente, e que a expressão que melhor descreve o objeto 

das normas consolidadas é “setor de energia elétrica”.  

Diante do exposto, a expressão “setor de energia 

elétrica”, foi adotada uniformemente no projeto de lei de consolidação, sendo 

mantida nos dispositivos em que era empregada, e substituindo a expressão 

“setor elétrico”, quando essa era utilizada na redação original do dispositivo 

consolidado. 

2. “Regulamentação pela ANEEL” ou “Regulação pela 

ANEEL”? 

As leis do setor de energia elétrica objeto dessa proposta 

de consolidação definem os atos normativos editados pela ANEEL ora como 

“regulamentação” ora como “regulação”. Para exemplificar essa situação, 

podemos citar a Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, que estabelece, nos seus 

arts. 9º e 10, respectivamente: 

“Art. 9º Parágrafo único. Cabe à ANEEL regular as tarifas 

e estabelecer as condições gerais de contratação do 

acesso e uso dos sistemas de transmissão e de 

distribuição de energia elétrica por concessionário, 

permissionário e autorizado, bem como pelos 
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consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 da Lei nº  

9.074, de 1995.   

Art. 10. ................................................................................ 

§ 5º O disposto no caput não se aplica ao suprimento de 

energia elétrica à concessionária e permissionária de 

serviço público com mercado próprio inferior a 500 

(quinhentos) GWh/ano, cujas condições, prazos e tarifas 

continuarão a ser regulamentados pela ANEEL. 

....................................................................” (sublinhamos) 

Entretanto, a Constituição Federal estabelece em seu art. 

84 que: 

“Art 84 Compete privativamente ao Presidente da 

República: 

............................................................................................ 

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 

como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 

execução; 

....................................................................” (sublinhamos) 

Adicionalmente, nos seus arts. 21, 174 e 177, a Lei Maior 

determina que: 

“Art. 21. Compete à União: 

........................................................................................... 

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, 

concessão ou permissão, os serviços de 

telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a 

organização dos serviços, a criação de um órgão 

regulador e outros aspectos institucionais; 

............................................................................................ 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade 

econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
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funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo 

este determinante para o setor público e indicativo para o 

setor privado.  

............................................................................................ 

Art. 177. Constituem monopólio da União: 

............................................................................................ 

§ 2º   A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:  

............................................................................................ 

III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do 

monopólio da União; 

....................................................................” (sublinhamos) 

A Constituição Federal, portanto, reservou ao Presidente 

da República, como competência privativa, expedir regulamentos para a fiel 

execução das leis, ao mesmo tempo em que definiu que a regulação de 

atividades de setores econômicos específicos seria realizada por “órgãos” de 

menor hierarquia.  

Nessa linha, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 

que instituiu a ANEEL, definiu:  

“Art. 2º A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 

tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia 

elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do 

governo federal.” (sublinhamos) 

Também, a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que 

criou a ANATEL, determina que:  

“Art. 8° Fica criada a Agência Nacional de 

Telecomunicações, entidade integrante da Administração 

Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico 

especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, 

com a função de órgão regulador das telecomunicações, 
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com sede no Distrito Federal, podendo estabelecer 

unidades regionais.” (destacamos) 

As demais normas de criação das diversas agências 

reguladoras federais, no mesmo sentido, destacam o papel regulador desses 

órgãos. 

Portanto, regulamentar, segundo a Constituição Federal, 

significa expedir normas que possibilitem a fiel execução da lei. É atividade, de 

competência do Presidente da República por intermédio da qual o Poder 

Executivo estabelece a política adotada na execução das leis. 

Por outro lado, regular é disciplinar a atuação de agentes 

de um determinado segmento da economia, empregando normas de caráter 

eminentemente técnico.  

A regulação de um setor estabelece critérios técnicos, 

que tanto podem ser definidos por agências estatais, preferencialmente 

dotadas de independência para fazer valer o juízo técnico sobre o político, 

como pelos próprios agentes regulados (auto-regulação)3 

Diante do exposto, optou-se por empregar 

uniformemente, na presente proposição, a terminologia: “regulação pela 

ANEEL” ou “regulada pela ANEEL”. 

 

3.  “Consumidor” ou “usuário” de serviços públicos? 

Ao referir-se à “serviços públicos” no art. 175, a 

Constituição Federal determina que a lei deverá definir os “direitos dos 

usuários”: 

“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos.  

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

                                                           
3 SOUTO, Marcos Juruena Villela.: Direito administrativo regulatório. - Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2002, p.43. 
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I - o regime das 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; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária;  

IV - a obrigação de manter serviço adequado.” 

(destacamos) 

A distinção que procura-se estabelecer na Carta Magna 

entre “usuários de serviços públicos” e “consumidores” evidencia-se quando 

são cotejados o art. 48 da Lei Maior e o art. 27 da Emenda Constitucional nº 

19, de 1998. 

O art. 48 da Constituição federal estabelece que: 

“Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte 

dias da promulgação da Constituição, elaborará código de 

defesa do consumidor.” (destacamos) 

Diferentemente, o art. 27 da Emenda Constitucional nº 19 

de 1998 determina que: 

“Art. 27. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte 

dias da promulgação desta Emenda, elaborará lei de 

defesa do usuário de serviços públicos.” (sublinhamos) 

Entretanto, a Emenda Constitucional nº 39, de 2002, 

incluiu na Constituição Federal o art. 149-A que emprega a expressão “fatura 

de consumo de energia elétrica”: 

“Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão 

instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o 

custeio do serviço de iluminação pública, observado o 

disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 39, de 2002) 
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Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a 

que se refere o caput, na fatura de consumo de energia 

elétrica.” (grifo nosso) 

Também, a Lei da Concessões, a Lei nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, apresenta certa mistura dos termos. Ela geralmente refere-

se aos “usuários dos serviços públicos” (14 citações); porém, no art. 7º-A, 

refere-se ao “consumidor e ao usuário”, ao estabelecer: 

“Art. 7º-A. As concessionárias de serviços públicos, de 

direito público e privado, nos Estados e no Distrito 

Federal, são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao 

usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de seis 

datas opcionais para escolherem os dias de vencimento 

de seus débitos.” (destacamos) 

Em suma, constata-se que , do ponto de vista doutrinário, 

vários são os textos que procuram demonstrar as diferenças entre a “relação 

jurídica de serviço público” e “relação jurídica de consumo”.  

Entretanto, a expressão “consumidor de energia elétrica” 

está consagrada há muito tempo e, como vimos, tanto na constituição quanto 

na lei das Concessões, é feita referência a consumidores quando há clara 

ocorrência de relação jurídica de serviço público. 

Ademais, a uniformização da terminologia usuário na 

consolidação das leis do setor de energia elétrica não abrangeria e, portanto, 

não afetaria a redação do Art. 7º da Lei nº 8.987, de 1995, que define os 

direitos e obrigações dos usuários de serviços públicos, sem prejuízo do 

disposto na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que 

estabelece que: 

“Art. 7º Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos 

usuários: 

.....................................................................” (destacamos) 

Consequentemente, decidiu-se manter os termos 

empregados nas redações originais das normas consolidadas, sem realizar a 

homogeneização desses termos.  
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Não obstante, nas denominações de Capítulos e Seções 

da presente proposição optou-se por empregar, por julgarmos mais adeqüada, 

a expressão “usuário”, como, por exemplo, no título do Capítulo II, e no título da 

Seção II desse mesmo capítulo. 

III – Abrangência da proposição 

Das 250 normas analisadas, apenas 178 foram 

abrangidas pela Consolidação das Leis do Setor de Energia Elétrica que 

propomos. 

Desse conjunto de 178 normas, apenas 38 tiveram 

artigos efetivamente incorporados à proposição, sendo que 23 foram 

integralmente absorvidas e 15 tiveram um ou mais de seus dispositivos 

incluídos na consolidação, e outros, referentes a outros setores econômicos, 

que não foram considerados no presente trabalho. 

Lembrando que a inclusão de uma norma ou de um 

dispositivo na consolidação implica a sua revogação, das 38 normas que 

efetivamente contribuíram com dispositivos para este Projeto de Lei, estamos 

propondo a revogação integral de 23 e a revogação parcial, ou seja, a 

revogação de dispositivos, das outras 15 normas. 

Como exemplo de norma que contribuiu com todos os 

seus dispositivos para a consolidação, e portanto, será integralmente revogada 

por consolidação, podemos citar a Lei nº 11.480, de 30 de maio de 2007, que 

autoriza a renegociação dos créditos da União e da Centrais Elétricas 

Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS junto à Itaipu Binacional, e dá outras 

providências 

Do conjunto de normas que tiveram apenas os 

dispositivos relativos ao setor de energia elétrica considerados na presente 

proposta de consolidação e que, portanto, serão parcialmente revogadas, 

podemos utilizar como exemplo a Lei nº 11.651, de 7 de abril de 2008, que dá 

nova redação aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.841, de 18 de fevereiro de 2004, 

que autoriza a União a permutar Certificados Financeiros do Tesouro, e ao § 1º 

do art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, que autoriza a União a 

constituir a empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS. 

No Anexo I desta justificação, apresentamos uma tabela 

em que constam o texto da consolidação de leis do setor de energia elétrica 
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que propomos e os textos dos dispositivos das normas utilizadas na 

consolidação, com indicação das alterações de vernáculo, correções de 

nomenclaturas, atualizações de denominações de órgãos realizadas e outras 

modificações realizadas para homogeneização do texto consolidado. 

No Anexo II desta justificação, apresentamos as normas 

integralmente utilizadas na consolidação que propomos e as justificativas para 

as revogações de seus dispositivos. 

No Anexo III desta justificação, apresentamos o conjunto 

das normas que foram parcialmente utilizadas na presente proposta de 

consolidação e as justificativas para as revogações dos dispositivos 

consolidados. 

Lembrando que foram abrangidas 178 normas na 

elaboração da presente proposta de consolidação, das quais apenas 38 

contribuíram efetivamente com dispositivos para o texto proposto, é necessário 

esclarecer que as demais 140 caracterizam-se por possuírem dispositivos que, 

foram implicitamente revogados pela legislação setorial posterior, ou 

apresentam dispositivos que tiveram seu objeto satisfeito. 

Assim, do conjunto de 140 normas consideradas na 

consolidação, mas que não tiveram dispositivos aproveitados, 139 eram 

compostas integralmente, e 1 parcialmente, por dispositivos relativos ao setor 

de energia elétrica considerados implicitamente revogados pela legislação 

posterior. Propusemos, portanto, no presente Projeto de Lei, a revogação 

integral das primeiras e a revogação parcial da restante.  

No Anexo IV desta justificação, apresentamos a norma 

que não teve dispositivos aproveitados na consolidação mas que teve alguns 

dispositivos considerados implicitamente revogados pela legislação posterior, 

para qual propomos a revogação parcial. 

Finalmente, no Anexo V desta justificação, apresentamos 

a relação das 139 normas integralmente compostas por dispositivos 

considerados implicitamente revogados pela legislação posterior ou que 

referiam-se a providências já adotadas. 

Em suma, das 178 normas abrangidas pelo presente 

Projeto de Lei de Consolidação, estamos propondo a revogação integral de 162 

(23 inteiramente utilizadas na consolidação e 139 consideradas integralmente 
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revogadas pela legislação posterior, ou referentes a providências já adotadas), 

e a revogação parcial de 16 normas (15 que foram parcialmente incluídas na 

consolidação, e 1 que teve alguns de seus dispositivos considerados 

revogados pela legislação posterior do setor elétrico). 

 

IV – Considerações finais 

Com base no exposto, certos de que o presente Projeto 

de Lei de Consolidação, elaborado com ampla participação das entidades do 

setor, e da sociedade em geral, contribui para a clareza e estabilidade da 

legislação do setor de energia elétrica brasileiro, facilitando as relações entre 

os agentes do setor, diminuindo eventuais conflitos, evitando duplicidades de 

entendimentos e, em última instância, aumentando a atratividade desse 

importante setor econômico para investimentos, é que conclamamos os Nobres 

Pares a transformá-lo em lei, no menor prazo possível. 

Sala das Sessões, em         de                         de 2008. 

Deputado ARNALDO JARDIM  
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PROJETO DE LEI Nº      , DE 2008 

(Do Sr. Arnaldo Jardim)  

 

JUSTIFICAÇÃO 

ANEXO I  

CONSOLIDAÇÃO COMPARADA



 
PROJETO DE LEI Nº....... , DE 2008 

(Do Sr. Arnaldo Jardim) 

Consolida a legislação do setor de energia elétrica. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

TÍTULO I – DO OBJETO.  

Art. 233º Esta Lei tem como objeto consolidar os dispositivos legais 
específicos, aplicáveis ao setor de energia elétrica.  

 

§ 1º  Os dispositivos das várias leis aglutinadas nesta consolidação 
são revogados por consolidação, não havendo qualquer solução de 
continuidade normativa. 

 

§ 2º  São válidos todos os atos jurídicos praticados ao abrigo dos 
dispositivos legais revogados por consolidação. 

 

TÍTULO II – DAS INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS.  

CAPÍTULO I - DO PODER CONCEDENTE.  

Art. 234º Além das competências previstas nos incisos IV, VIII e IX do 
art. 29 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, aplicáveis aos 
serviços de energia elétrica, compete ao Poder Concedente:  

I - elaborar o plano de outorgas, definir as diretrizes para os 
procedimentos licitatórios e promover as licitações destinadas à 
contratação de concessionárias de serviço público para produção, 
transmissão e distribuição de energia elétrica e para a outorga de 
concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos; 

II - celebrar os contratos de concessão ou de permissão de serviços 

        Art. 3º-A  Além das competências previstas nos incisos IV, VIII e 
IX do art. 29 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, aplicáveis 
aos serviços de energia elétrica, compete ao Poder Concedente: 
(Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 9427/96) 

        I - elaborar o plano de outorgas, definir as diretrizes para os 
procedimentos licitatórios e promover as licitações destinadas à 
contratação de concessionários de serviço público para produção, 
transmissão e distribuição de energia elétrica e para a outorga de 
concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos; (Incluído 
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públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público e 
expedir atos autorizativos. 

§ 1º  No exercício das competências referidas no inciso IV do art. 29 da 
Lei nº 8.987, de 1995, e das competências referidas nos incisos I e II 
do caput deste artigo, o Poder Concedente ouvirá previamente a 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.  

§ 2º No exercício das competências referidas no inciso I do caput deste 
artigo, o Poder Concedente delegará à ANEEL a operacionalização 
dos procedimentos licitatórios.  

§ 3º A celebração de contratos e a expedição de atos autorizativos de 
que trata o inciso II do caput deste artigo poderão ser delegadas à 
ANEEL.  

§ 4º O exercício pela ANEEL das competências referidas nos incisos 
VIII e IX do art. 29 da Lei nº 8.987, de 1995, dependerá de delegação 
expressa do Poder Concedente.  

pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 9427/96) 

        II - celebrar os contratos de concessão ou de permissão de 
serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem 
público e expedir atos autorizativos. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 
2004) ( Lei 9427/96) 

        § 1º  No exercício das competências referidas no inciso IV do art. 
29 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e das competências 
referidas nos incisos I e II do caput  deste artigo, o Poder Concedente 
ouvirá previamente a ANEEL. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)   ( 
Lei 9427/96) 

        § 2º No exercício das competências referidas no inciso I do 
caput  deste artigo, o Poder Concedente delegará à ANEEL a 
operacionalização dos procedimentos licitatórios. (Incluído pela Lei nº 
10.848, de 2004) ( Lei 9427/96) 

        § 3º A celebração de contratos e a expedição de atos 
autorizativos de que trata o inciso II do caput  deste artigo poderão ser 
delegadas à ANEEL. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 
9427/96) 

        § 4º O exercício pela ANEEL das competências referidas nos 
incisos VIII e IX do art. 29 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
dependerá de delegação expressa do Poder Concedente. (Incluído 
pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 9427/96) 

CAPÍTULO II - DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRI CA.  

SEÇÃO I - DAS ATRIBUIÇÕES E DA ORGANIZAÇÃO.  

Art. 235° A ANEEL, autarquia sob regime especial, v inculada ao 
Ministério de Minas e Energia - MME, tem sede e foro no Distrito 
Federal e prazo de duração indeterminado.  

        Art. 1º É instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal e prazo de 
duração indeterminado. ( Lei 9427/96)  
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Art. 236º A ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, 
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em 
conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.  

       Art. 2º A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por 
finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e 
comercialização de energia elétrica, em conformidade com as 
políticas e diretrizes do governo federal. ( Lei 9427/96) 

Art. 237º Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, VI, VII, X, 
XI e XII do art. 29 e no art. 30 da Lei nº 8.987, de 1995, de outras 
incumbências expressamente previstas em lei e observado o disposto 
no art. 161,  compete à ANEEL:  

Art. 3º  Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, VI, VII, X, 
XI e XII do art. 29 e no art. 30 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, de outras incumbências expressamente previstas em lei e 
observado o disposto no § 1º, compete à ANEEL: (Redação dada pela 
Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 9427/96) 

Justificativa : O artigo 3º não tem §1º. O que está disposto no 
parágrafo único foi levado para o TÍTULO V, CAPÍTUL O V – DA 
PROTEÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA.  

I - implementar as políticas e diretrizes do governo federal para a 
exploração da energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais 
hidráulicos, expedindo os atos regulamentares necessários ao 
cumprimento das normas estabelecidas por esta Lei; 

        I - implementar as políticas e diretrizes do governo federal para a 
exploração da energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais 
hidráulicos, expedindo os atos regulamentares necessários ao 
cumprimento das normas estabelecidas pela Lei nº 9.074, de 7 de 
julho de 1995; ( Lei 9427/96) 

II - promover, mediante delegação, com base no plano de outorgas e 
diretrizes aprovadas pelo Poder Concedente, os procedimentos 
licitatórios para a contratação de concessionárias e permissionárias de 
serviço público para produção, transmissão e distribuição de energia 
elétrica e para a outorga de concessão para aproveitamento de 
potenciais hidráulicos; 

        II - promover, mediante delegação, com base no plano de 
outorgas e diretrizes aprovadas pelo Poder Concedente, os 
procedimentos licitatórios para a contratação de concessionárias e 
permissionárias de serviço público para produção, transmissão e 
distribuição de energia elétrica e para a outorga de concessão para 
aproveitamento de potenciais hidráulicos; (Redação dada pela Lei nº 
10.848, de 2004) ( Lei 9427/96) 

 III - definir o aproveitamento ótimo de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 
5º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995; (Revogado pela Lei nº 
10.848, de 2004) 

III - gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços 
públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, 
bem como fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos 

        IV - gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços 
públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, 
bem como fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos 
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estaduais, as concessões, as permissões e a prestação dos serviços 
de energia elétrica; 

estaduais, as concessões, as permissões e a prestação dos serviços 
de energia elétrica; (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 
9427/96) 

IV - regular o serviço concedido, permitido e autorizado e fiscalizar 
permanentemente sua prestação; 

        XIX - regular o serviço concedido, permitido e autorizado e 
fiscalizar permanentemente sua prestação. (Incluído pela Lei nº 
10.848, de 2004) ( Lei 9427/96) 

V - dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre 
concessionárias, permissionárias, autorizadas, produtores 
independentes e autoprodutores, bem como entre esses agentes e 
seus consumidores;  

        V - dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre 
concessionárias, permissionárias, autorizadas, produtores 
independentes e autoprodutores, bem como entre esses agentes e 
seus consumidores; ( Lei 9427/96) 

VI - fixar os critérios para cálculo do preço de transporte de que trata o 
§ 4° do art. 118 e definir os valores de acesso nos  casos de 
negociação frustrada entre os agentes envolvidos; 

 

        VI - fixar os critérios para cálculo do preço de transporte de que 
trata o § 6º do art. 15 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e arbitrar 
seus valores nos casos de negociação frustrada entre os agentes 
envolvidos; ( Lei 9427/96) 

Justificativa : Compatibilização com o inciso XVIII do mesmo 
artigo, incluído pela Lei nº 10.848, de 2004, que d etermina que a 
ANEEL define as tarifas de uso dos sistemas de tran smissão e 
distribuição. A negociação, que na redação original  incluía 
valores do acesso e uso (preço de transporte) ficou  legalmente 
restrita ao acesso.  

VII - articular com o órgão regulador do setor de combustíveis fósseis e 
gás natural os critérios para fixação dos preços de transporte desses 
combustíveis, quando destinados à geração de energia elétrica, e para 
arbitramento de seus valores, nos casos de negociação frustrada entre 
os agentes envolvidos; 

VII - articular com o órgão regulador do setor de combustíveis fósseis 
e gás natural os critérios para fixação dos preços de transporte 
desses combustíveis, quando destinados à geração de energia 
elétrica, e para arbitramento de seus valores, nos casos de 
negociação frustrada entre os agentes envolvidos; ( Lei 9427/96) 

VIII - estabelecer, com vistas a propiciar concorrência efetiva entre os 
agentes e a impedir a concentração econômica nos serviços e 
atividades de energia elétrica, restrições, limites ou condições para 
empresas, grupos empresariais e acionistas, quanto à obtenção e 
transferência de concessões, permissões e autorizações, à 

        VIII - estabelecer, com vistas a propiciar concorrência efetiva 
entre os agentes e a impedir a concentração econômica nos serviços 
e atividades de energia elétrica, restrições, limites ou condições para 
empresas, grupos empresariais e acionistas, quanto à obtenção e 
transferência de concessões, permissões e autorizações, à 
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concentração societária e à realização de negócios entre si; concentração societária e à realização de negócios entre si; (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998) ( Lei 9427/96) 

IX - zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da concorrência, 
monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do 
setor de energia elétrica; 

        IX - zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da 
concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado 
dos agentes do setor de energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 9.648, 
de 1998) ( Lei 9427/96) 

X - fixar as multas administrativas a serem impostas às 
concessionárias, permissionárias e autorizadas de instalações e 
serviços de energia elétrica, observado o limite, por infração, de dois 
por cento do faturamento, ou do valor estimado da energia produzida 
nos casos de autoprodução e produção independente, correspondente 
aos últimos doze meses anteriores à lavratura do auto de infração ou 
estimados para um período de doze meses caso o infrator não esteja 
em operação ou esteja operando por um período inferior a doze 
meses; 

        X - fixar as multas administrativas a serem impostas aos 
concessionários, permissionários e autorizados de instalações e 
serviços de energia elétrica, observado o limite, por infração, de 2% 
(dois por cento) do faturamento, ou do valor estimado da energia 
produzida nos casos de autoprodução e produção independente, 
correspondente aos últimos doze meses anteriores à lavratura do auto 
de infração ou estimados para um período de doze meses caso o 
infrator não esteja em operação ou esteja operando por um período 
inferior a doze meses. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) ( Lei 
9427/96) 

XI - estabelecer tarifas para o suprimento de energia elétrica realizado 
às concessionárias e permissionárias de distribuição, inclusive às 
Cooperativas de Eletrificação Rural enquadradas como 
permissionárias, cujos mercados próprios sejam inferiores a 
quinhentos GWh/ano, e tarifas de fornecimento às Cooperativas 
autorizadas, considerando parâmetros técnicos, econômicos, 
operacionais e a estrutura dos mercados atendidos;  

        XI - estabelecer tarifas para o suprimento de energia elétrica 
realizado às concessionárias e permissionárias de distribuição, 
inclusive às Cooperativas de Eletrificação Rural enquadradas como 
permissionárias, cujos mercados próprios sejam inferiores a 500 
(quinhentos) GWh/ano, e tarifas de fornecimento às Cooperativas 
autorizadas, considerando parâmetros técnicos, econômicos, 
operacionais e a estrutura dos mercados atendidos; (Redação dada 
pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 9427/96) 

XII - estabelecer, para cumprimento por parte de cada concessionária 
e permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, 
as metas a serem periodicamente alcançadas, visando a 
universalização do uso da energia elétrica; 

        XII - estabelecer, para cumprimento por parte de cada 
concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de 
energia elétrica, as metas a serem periodicamente alcançadas, 
visando a universalização do uso da energia elétrica; (Incluído pela 
Lei nº 10.438, de 2002) ( Lei 9427/96) 

XIII - efetuar o controle prévio e a posteriori de atos e negócios         XIII - efetuar o controle prévio e a posteriori  de atos e negócios 
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jurídicos a serem celebrados entre concessionárias, permissionárias, 
autorizadas e seus controladores, suas sociedades controladas ou 
coligadas e outras sociedades controladas ou coligadas de controlador 
comum, impondo-lhes restrições à mútua constituição de direitos e 
obrigações, especialmente comerciais e, no limite, a abstenção do 
próprio ato ou contrato; 

jurídicos a serem celebrados entre concessionárias, permissionárias, 
autorizadas e seus controladores, suas sociedades controladas ou 
coligadas e outras sociedades controladas ou coligadas de 
controlador comum, impondo-lhes restrições à mútua constituição de 
direitos e obrigações, especialmente comerciais e, no limite, a 
abstenção do próprio ato ou contrato. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 
2002) ( Lei 9427/96) 

XIV - aprovar as regras e os procedimentos de comercialização de 
energia elétrica, contratada de formas regulada e livre; 

        XIV - aprovar as regras e os procedimentos de comercialização 
de energia elétrica, contratada de formas regulada e livre; (Incluído 
pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 9427/96) 

XV - promover processos licitatórios para atendimento às 
necessidades do mercado; 

        XV - promover processos licitatórios para atendimento às 
necessidades do mercado; (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 
9427/96) 

XVI - homologar as receitas dos agentes de geração na contratação 
regulada e as tarifas a serem pagas pelas concessionárias, 
permissionárias ou autorizadas de distribuição de energia elétrica, 
observados os resultados dos processos licitatórios referidos no inciso 
XV do caput deste artigo; 

        XVI - homologar as receitas dos agentes de geração na 
contratação regulada e as tarifas a serem pagas pelas 
concessionárias, permissionárias ou autorizadas de distribuição de 
energia elétrica, observados os resultados dos processos licitatórios 
referidos no inciso XV do caput  deste artigo;  (Incluído pela Lei nº 
10.848, de 2004) ( Lei 9427/96) 

XVII - estabelecer mecanismos de regulação e fiscalização para 
garantir o atendimento à totalidade do mercado de cada agente de 
distribuição e de comercialização de energia elétrica, bem como à 
carga dos consumidores que tenham exercido a opção prevista nos 
arts. 118 e 119; 

        XVII - estabelecer mecanismos de regulação e fiscalização para 
garantir o atendimento à totalidade do mercado de cada agente de 
distribuição e de comercialização de energia elétrica, bem como à 
carga dos consumidores que tenham exercido a opção prevista nos 
arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995; (Incluído pela Lei 
nº 10.848, de 2004) ( Lei 9427/96) 

XVIII - definir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e 
distribuição e estabelecer as condições gerais de contratação do 
acesso e uso dos respectivos sistemas por concessionária, 
permissionária e autorizada, bem como pelos consumidores de que 
tratam os arts. 118 e 119 desta Lei; 

        XVIII - definir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e 
distribuição, sendo que as de transmissão devem ser baseadas nas 
seguintes diretrizes: (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 
9427/96) 

Parágrafo único. Cabe à ANEEL regular as tarifas e estabelecer as 
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.   condições gerais de contratação do acesso e uso dos sistemas de 
transmissão e de distribuição de energia elétrica por concessionário, 
permissionário e autorizado, bem como pelos consumidores de que 
tratam os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995.  (Lei Art. 9º -  
9648/98) 

Justificativa : As diretrizes citadas estão consideradas no 
Capítulo relativo às tarifas. 

         a) assegurar arrecadação de recursos suficientes para cobertura 
dos custos dos sistemas de transmissão; e (Incluído pela Lei nº 
10.848, de 2004) ( Lei 9427/96) 

Justificativa : As diretrizes citadas estão consideradas no 
Capítulo relativo às tarifas. 

         b) utilizar sinal locacional visando a assegurar maiores encargos 
para os agentes que mais onerem o sistema de transmissão; (Incluído 
pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 9427/96) 

Justificativa : As diretrizes citadas estão consideradas no 
Capítulo relativo às tarifas.  

         Parágrafo único. No exercício da competência prevista nos 
incisos VIII e IX, a ANEEL deverá articular-se com a Secretaria de 
Direito Econômico do Ministério da Justiça. (Incluído pela Lei nº 9.648, 
de 1998) ( Lei 9427/96) 

Justificativa : Parágrafo único levado para o TÍTULO V,  
CAPÍTULO V – DA PROTEÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA.  
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XIX - declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou 
instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à 
implantação de instalações de concessionárias, permissionárias e 
autorizadas de energia elétrica. 

Parágrafo único. O exercício da competência descrita no inciso XIX 
depende de delegação expressa do Poder Concedente, conforme § 4º 
do art. 2º desta Lei. 

        Art. 10. Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 
declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição 
de servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de 
instalações de concessionários, permissionários e autorizados de 
energia elétrica. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) ( Lei 
9074/95) 

 

Art. 238º A ANEEL será dirigida por um Diretor-Geral e quatro 
Diretores, em regime de colegiado, cujas funções serão estabelecidas 
no ato administrativo que aprovar a estrutura organizacional da 
autarquia.  

        Art. 4º A ANEEL será dirigida por um Diretor-Geral e quatro 
Diretores, em regime de colegiado, cujas funções serão estabelecidas 
no ato administrativo que aprovar a estrutura organizacional da 
autarquia. ( Lei 9427/96) 

§ 1º O Decreto de constituição da ANEEL indica qual dos diretores da 
autarquia tem a incumbência de, na qualidade de ouvidor, zelar pela 
qualidade do serviço público de energia elétrica, receber, apurar e 
solucionar as reclamações dos usuários. 

        § 1º O decreto de constituição da ANEEL indicará qual dos 
diretores da autarquia terá a incumbência de, na qualidade de 
ouvidor, zelar pela qualidade do serviço público de energia elétrica, 
receber, apurar e solucionar as reclamações dos usuários. ( Lei 
9427/96) 

Justificativa : O Decreto nº 2.335, DE 06.10.1997, já fez a refer ida 
indicação. 

 § 2º É criado, na ANEEL, o cargo de Diretor-Geral, do Grupo Direção 
e Assessoramento Superiores, código DAS 101.6.     (Revogado pela 
Lei nº 9.649, de 1998) 

§ 2º O processo decisório que implicar afetação de direitos dos 
agentes econômicos do setor de energia elétrica ou dos consumidores, 
mediante iniciativa de projeto de lei ou, quando possível, por via 
administrativa, será precedido de audiência pública convocada pela 
ANEEL. 

        § 3º O processo decisório que implicar afetação de direitos dos 
agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores, mediante 
iniciativa de projeto de lei ou, quando possível, por via administrativa, 
será precedido de audiência pública convocada pela ANEEL. ( Lei 
9427/96) 

Art. 239º O Diretor-Geral e os demais Diretores serão nomeados pelo 
Presidente da República para cumprir mandatos não coincidentes de 
quatro anos.  

        Art. 5º O Diretor-Geral e os demais Diretores serão nomeados 
pelo Presidente da República para cumprir mandatos não 
coincidentes de quatro anos, ressalvado o que dispõe o art. 29. ( Lei 
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9427/96) 

Justificativa : O disposto no art. 29 corresponde a providência j á 
adotada.  

Parágrafo único. A nomeação dos membros da Diretoria dependerá de 
prévia aprovação do Senado Federal, nos termos da alínea "f" do 
inciso III do art. 52 da Constituição Federal. 

        Parágrafo único. A nomeação dos membros da Diretoria 
dependerá de prévia aprovação do Senado Federal, nos termos da 
alínea "f" do inciso III do art. 52 da Constituição Federal. ( Lei 
9427/96) 

Art. 240º Está impedida de exercer cargo de direção na ANEEL a 
pessoa que mantiver os seguintes vínculos com qualquer empresa 
concessionária, permissionária, autorizada, produtor independente, 
autoprodutor ou prestador de serviço contratado dessas empresas sob 
regulação ou fiscalização da autarquia:  

        Art. 6º Está impedida de exercer cargo de direção na ANEEL a 
pessoa que mantiver os seguintes vínculos com qualquer empresa 
concessionária, permissionária, autorizada, produtor independente, 
autoprodutor ou prestador de serviço contratado dessas empresas 
sob regulamentação ou fiscalização da autarquia: ( Lei 9427/96) 

I - acionista ou sócio com participação individual direta superior a três 
décimos por cento no capital social ou superior a dois por cento no 
capital social de empresa controladora; 

        I - acionista ou sócio com participação individual direta superior a 
três décimos por cento no capital social ou superior a dois por cento 
no capital social de empresa controladora; ( Lei 9427/96) 

II - membro do conselho de administração, fiscal ou de diretoria 
executiva; 

        II - membro do conselho de administração, fiscal ou de diretoria 
executiva; ( Lei 9427/96) 

III - empregado, mesmo com o contrato de trabalho suspenso, 
inclusive das empresas controladoras ou das fundações de previdência 
de que sejam patrocinadoras. 

        III - empregado, mesmo com o contrato de trabalho suspenso, 
inclusive das empresas controladoras ou das fundações de 
previdência de que sejam patrocinadoras. ( Lei 9427/96) 

Parágrafo único. Também está impedido de exercer cargo de direção 
na ANEEL membro do conselho ou diretoria de associação regional ou 
nacional, representativa de interesses dos agentes mencionados no 
caput, de categoria profissional de empregados desses agentes, bem 
como de conjunto ou classe de consumidores de energia. 

        Parágrafo único. Também está impedido de exercer cargo de 
direção da ANEEL membro do conselho ou diretoria de associação 
regional ou nacional, representativa de interesses dos agentes 
mencionados no caput , de categoria profissional de empregados 
desses agentes, bem como de conjunto ou classe de consumidores 
de energia. ( Lei 9427/96) 

Art. 241º A administração da ANEEL será objeto de contrato de gestão, 
negociado e celebrado entre a Diretoria e o Poder Executivo, devendo 
uma cópia do instrumento ser encaminhada para registro no Tribunal 

        Art. 7º A administração da ANEEL será objeto de contrato de 
gestão, negociado e celebrado entre a Diretoria e o Poder Executivo 
no prazo máximo de noventa dias após a nomeação do Diretor-Geral, 
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de Contas da União, onde servirá de peça de referência em auditoria 
operacional.  

devendo uma cópia do instrumento ser encaminhada para registro no 
Tribunal de Contas da União, onde servirá de peça de referência em 
auditoria operacional. ( Lei 9427/96) 

Justificativa : Prazo já cumprido. 

§ 1º O contrato de gestão será o instrumento de controle da atuação 
administrativa da autarquia e da avaliação do seu desempenho e 
elemento integrante da prestação de contas do MME e da ANEEL, a 
que se refere o art. 9° da Lei nº  8.443, de 16 de julho de 1992, sendo 
sua inexistência considerada falta de natureza formal, de que trata o 
inciso II do art. 16 da mesma Lei.  

        § 1º O contrato de gestão será o instrumento de controle da 
atuação administrativa da autarquia e da avaliação do seu 
desempenho e elemento integrante da prestação de contas do 
Ministério de Minas e Energia e da ANEEL, a que se refere o art. 9º 
da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, sendo sua inexistência 
considerada falta de natureza formal, de que trata o inciso II do art. 16 
da mesma Lei. ( Lei 9427/96) 

§ 2º Além de estabelecer parâmetros para a administração interna da 
autarquia, os procedimentos administrativos, inclusive para efeito do 
disposto no inciso V do art. 5º, o contrato de gestão deve estabelecer, 
nos programas anuais de trabalho, indicadores que permitam 
quantificar, de forma objetiva, a avaliação do seu desempenho. 

        § 2º Além de estabelecer parâmetros para a administração 
interna da autarquia, os procedimentos administrativos, inclusive para 
efeito do disposto no inciso V do art. 3º, o contrato de gestão deve 
estabelecer, nos programas anuais de trabalho, indicadores que 
permitam quantificar, de forma objetiva, a avaliação do seu 
desempenho. ( Lei 9427/96) 

§ 3º O contrato de gestão será avaliado periodicamente e, se 
necessário, revisado por ocasião da renovação parcial da diretoria da 
autarquia, sem prejuízo da solidariedade entre seus membros. 

        § 3º O contrato de gestão será avaliado periodicamente e, se 
necessário, revisado por ocasião da renovação parcial da diretoria da 
autarquia, sem prejuízo da solidariedade entre seus membros. ( Lei 
9427/96) 

Art. 242.  O ex-dirigente da ANEEL continuará vinculado à autarquia 
nos termos do art. 8º da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000. 

 

        Art. 9º O ex-dirigente da ANEEL continuará vinculado à autarquia 
nos doze meses seguintes ao exercício do cargo, durante os quais 
estará impedido de prestar, direta ou indiretamente, 
independentemente da forma ou natureza do contrato, qualquer tipo 
de serviço às empresas sob sua regulamentação ou fiscalização, 
inclusive controladas, coligadas ou subsidiárias. ( Lei 9427/96) 

Justificativa : Conflitante com o art. 8º da Lei nº 9.986, de 18 de 
julho de 2000, com a redação dada pela Medida Provi sória nº 
2.216-37, de 2001. 
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         § 1º Durante o prazo da vinculação estabelecida neste artigo, o 
ex-dirigente continuará prestando serviço à ANEEL ou a qualquer 
outro órgão da administração pública direta da União, em área 
atinente à sua qualificação profissional, mediante remuneração 
equivalente à do cargo de direção que exerceu. ( Lei 9427/96) 

Justificativa : Vide art. 8º da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2 000, 
com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.216- 37, de 2001. 

         § 2º Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se 
o infrator às penas previstas no art. 321 do Código Penal, o ex-
dirigente da ANEEL, inclusive por renúncia ao mandato, que 
descumprir o disposto no caput deste artigo. ( Lei 9427/96) 

Justificativa : Vide o art. 8º da Lei nº 9.986, de 18 de julho de  2000, 
com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.216- 37, de 2001. 

         § 3º Exclui-se do disposto neste artigo o ex-dirigente que for 
exonerado no prazo indicado no caput  do artigo anterior ou pelos 
motivos constantes de seu parágrafo único. ( Lei 9427/96) 

Justificativa : O artigo anterior (art. 8º) foi revogado pela Lei  nº 
9.986, de 18 de julho de 2000.  

Art. 243. Os cargos em comissão da autarquia serão exercidos, 
preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira 
técnica ou profissional da autarquia, aplicando-se-lhes as mesmas 
restrições do art. 8º quando preenchidos por pessoas estranhas aos 
quadros da ANEEL. 

        Art. 10. Os cargos em comissão da autarquia serão exercidos, 
preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira 
técnica ou profissional da autarquia, aplicando-se-lhes as mesmas 
restrições do art. 6º quando preenchidos por pessoas estranhas aos 
quadros da ANEEL, exceto no período a que se refere o art. 29. ( Lei 
9427/96) 

Justificativa : O disposto no art. 29 corresponde a providência j á 
adotada. 

Parágrafo único. Ressalvada a participação em comissões de trabalho 
criadas com fim específico, duração determinada e não integrantes da 
estrutura organizacional da autarquia, é vedado à ANEEL requisitar, 

        Parágrafo único. Ressalvada a participação em comissões de 
trabalho criadas com fim específico, duração determinada e não 
integrantes da estrutura organizacional da autarquia, é vedado à 
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para lhe prestar serviço, empregados de empresas sob sua regulação 
ou fiscalização. 

ANEEL requisitar, para lhe prestar serviço, empregados de empresas 
sob sua regulamentação ou fiscalização. ( Lei 9427/96) 

SEÇÃO II - DAS RECEITAS E DO ACERVO DA AUTARQUIA.  

Art. 244. Constituem receitas da ANEEL:         Art. 11. Constituem receitas da Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL: ( Lei 9427/96) 

I - recursos oriundos da cobrança da taxa de fiscalização sobre 
serviços de energia elétrica de que trata o art. 188; 

        I - recursos oriundos da cobrança da taxa de fiscalização sobre 
serviços de energia elétrica, instituída por esta Lei; ( Lei 9427/96) 

         II - recursos ordinários do Tesouro Nacional consignados no 
Orçamento Fiscal da União e em seus créditos adicionais, 
transferências e repasses que lhe forem conferidos; ( Lei 9427/96) 

Justificativa : Excluído em função do prazo do parágrafo único da  
Lei nº 9.427/96. 

II - produto da venda de publicações, material técnico, dados e 
informações, inclusive para fins de licitação pública, de emolumentos 
administrativos e de taxas de inscrição em concurso público; 

        III - produto da venda de publicações, material técnico, dados e 
informações, inclusive para fins de licitação pública, de emolumentos 
administrativos e de taxas de inscrição em concurso público;(Lei 
9427/96) 

III - rendimentos de operações financeiras que realizar;         IV - rendimentos de operações financeiras que realizar; (Lei 
9427/96) 

IV - recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos 
celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou 
privados, nacionais ou internacionais; 

        V - recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos 
celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou 
privados, nacionais ou internacionais; ( Lei 9427/96) 

V - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem 
destinados; 

        VI - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe 
forem destinados; ( Lei 9427/96) 

VI - valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis 
de sua propriedade. 

        VII - valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e 
imóveis de sua propriedade. ( Lei 9427/96) 

Parágrafo único. O orçamento anual da ANEEL, que integra a Lei 
Orçamentária Anual, nos termos do inciso I do § 5° do art. 165 da 

        Parágrafo único. O orçamento anual da ANEEL, que integra a Lei 
Orçamentária da União, nos termos do inciso I do § 5º do art. 165 da 
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Constituição Federal, deve considerar as receitas previstas neste 
artigo de forma a dispensar os recursos ordinários do Tesouro 
Nacional. 

Constituição Federal, deve considerar as receitas previstas neste 
artigo de forma a dispensar, no prazo máximo de três anos, os 
recursos ordinários do Tesouro Nacional. ( Lei 9427/96) 

Justificativas : O art. 165, § 5º da CF refere-se à Lei Orçamentár ia 
Anual. Excluído o prazo por já ter decorrido.  

SEÇÃO III - DA DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.  

Art. 245. Sem prejuízo do disposto na alínea "b" do inciso XII do art. 21 
e no inciso XI do art. 23 da Constituição Federal, a execução das 
atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada 
pela União para os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio de 
cooperação. 

        Art. 20. Sem prejuízo do disposto na alínea "b" do inciso XII do 
art. 21 e no inciso XI do art. 23 da Constituição Federal, a execução 
das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização 
dos serviços e instalações de energia elétrica poderá ser 
descentralizada pela União para os Estados e o Distrito Federal, 
mediante convênio de cooperação. ( Lei 9427/96) 

§ 1º A descentralização abrangerá os serviços e instalações de energia 
elétrica prestados e situados no território da respectiva unidade 
federativa, exceto: 

        § 1º A descentralização abrangerá os serviços e instalações de 
energia elétrica prestados e situados no território da respectiva 
unidade federativa, exceto: ( Lei 9427/96) 

I - os de geração de interesse do Sistema Interligado Nacional – SIN;         I - os de geração de interesse do sistema elétrico interligado; ( 
Lei 9427/96) 

Justificativa : Ajuste à nomenclatura atual, conforme art. 4º da Lei 
nº 9074/95. 

II - os de transmissão integrante da Rede Básica do SIN.         II - os de transmissão integrante da rede básica. ( Lei 9427/96) 

Justificativa : Ajuste à nomenclatura atual, conforme art. 4º da Lei 
nº 9074/95. 

§ 2º A delegação de que trata esta Seção será conferida desde que o 
Distrito Federal ou o Estado interessado possua serviços técnicos e 
administrativos competentes, devidamente organizados e aparelhados 
para execução das respectivas atividades, conforme condições 
estabelecidas em regulamento. 

        § 2º A delegação de que trata este Capítulo será conferida desde 
que o Distrito Federal ou o Estado interessado possua serviços 
técnicos e administrativos competentes, devidamente organizados e 
aparelhados para execução das respectivas atividades, conforme 
condições estabelecidas em regulamento. ( Lei 9427/96) 

§ 3º A execução, pelos Estados e Distrito Federal, das atividades         § 3º A execução, pelos Estados e Distrito Federal, das atividades 
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delegadas será permanentemente acompanhada e avaliada pela 
ANEEL, nos termos do respectivo convênio. 

delegadas será permanentemente acompanhada e avaliada pela 
ANEEL, nos termos do respectivo convênio. ( Lei 9427/96) 

Art. 246. Na execução das atividades complementares de regulação, 
controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica, a 
unidade federativa observará as pertinentes normas legais e 
regulamentares federais. 

        Art. 21. Na execução das atividades complementares de 
regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de 
energia elétrica, a unidade federativa observará as pertinentes 
normas legais e regulamentares federais. ( Lei 9427/96) 

§ 1º As normas de regulação complementar baixadas pela unidade 
federativa deverão se harmonizar com as normas expedidas pela 
ANEEL. 

        § 1º As normas de regulação complementar baixadas pela 
unidade federativa deverão se harmonizar com as normas expedidas 
pela ANEEL. ( Lei 9427/96) 

§ 2º É vedado à unidade federativa conveniada exigir de 
concessionária ou permissionária sob sua ação complementar de 
regulação, controle e fiscalização obrigação não exigida ou que resulte 
em encargo distinto do exigido de empresas congêneres, sem prévia 
autorização da ANEEL. 

        § 2º É vedado à unidade federativa conveniada exigir de 
concessionária ou permissionária sob sua ação complementar de 
regulação, controle e fiscalização obrigação não exigida ou que 
resulte em encargo distinto do exigido de empresas congêneres, sem 
prévia autorização da ANEEL. ( Lei 9427/96) 

Art. 247. Em caso de descentralização da execução de atividades 
relativas aos serviços e instalações de energia elétrica, parte da taxa 
de fiscalização correspondente, prevista no art. 188, arrecadada na 
respectiva unidade federativa, será a esta transferida para custeio de 
seus serviços, na forma do convênio celebrado. 

        Art. 22. Em caso de descentralização da execução de atividades 
relativas aos serviços e instalações de energia elétrica, parte da taxa 
de fiscalização correspondente, prevista no art. 12 desta Lei, 
arrecadada na respectiva unidade federativa, será a esta transferida 
para custeio de seus serviços, na forma do convênio celebrado. ( Lei 
9427/96) 

SEÇÃO IV - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES.  

         Art. 29. Na primeira gestão da autarquia, visando implementar a 
transição para o sistema de mandatos não coincidentes, o Diretor-
Geral e dois Diretores serão nomeados pelo Presidente da República, 
por indicação do Ministério de Minas e Energia, e dois Diretores 
nomeados na forma do disposto no parágrafo único do art. 5º. ( Lei 
9427/96) 

Justificativa : Providência já adotada. 
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         § 1º O Diretor-Geral e os dois Diretores indicados pelo Ministério 
de Minas e Energia serão nomeados pelo período de três anos. ( Lei 
9427/96) 

Justificativa : Providência já adotada.  

         § 2º Para as nomeações de que trata o parágrafo anterior não 
terá aplicação o disposto nos arts. 6º e 8º desta Lei. ( Lei 9427/96) 

Justificativa : Providência já adotada.  

         Art. 30. Durante o período de trinta e seis meses, contados da 
data de publicação desta Lei, os reajustes e revisões das tarifas do 
serviço público de energia elétrica serão efetuados segundo as 
condições dos respectivos contratos e legislação pertinente, 
observados os parâmetros e diretrizes específicos, estabelecidos em 
ato conjunto dos Ministros de Minas e Energia e da Fazenda. ( Lei 
9427/96) 

Justificativa : Prazo já decorrido.  

         Art. 31. Serão transferidos para a ANEEL o acervo técnico e 
patrimonial, as obrigações, os direitos e receitas do Departamento 
Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE. ( Lei 9427/96) 

Justificativa : Providência já adotada.  

         § 1º Permanecerão com o Ministério de Minas e Energia as 
receitas oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição Federal. ( Lei 
9427/96) 

Justificativa : Dispositivo superado com a redação dada pela Lei 
nº 9.984, de 2000, ao inciso IV do art. 1º da Lei n º 8.001, de 13 de 
março de 1990 e agora consolidado. 

         § 2º Ficarão com o Ministério de Minas e Energia, sob a 
administração temporária da ANEEL, como órgão integrante do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a rede 
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hidrométrica, o acervo técnico e as atividades de hidrologia relativos 
aos aproveitamentos de energia hidráulica. ( Lei 9427/96) 

Justificativa : A administração temporária já foi concluída.  

Art. 248. Os órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos 
hídricos e a ANEEL devem se articular para a outorga de concessão 
de uso de águas em bacias hidrográficas, de que possa resultar a 
redução da potência firme de potenciais hidráulicos, especialmente os 
que se encontrem em operação, com obras iniciadas ou por iniciar, 
mas já concedidas. 

        § 3º Os órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos 
hídricos e a ANEEL devem se articular para a outorga de concessão 
de uso de águas em bacias hidrográficas, de que possa resultar a 
redução da potência firme de potenciais hidráulicos, especialmente os 
que se encontrem em operação, com obras iniciadas ou por iniciar, 
mas já concedidas. ( Lei 9427/96) 

         Art. 32. É o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou 
utilizar os saldos orçamentários do Ministério de Minas e Energia, 
para atender as despesas de estruturação e manutenção da ANEEL, 
utilizando como recursos as dotações orçamentárias destinadas às 
atividades finalísticas e administrativas, observados os mesmos 
subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos na Lei 
Orçamentária em vigor. ( Lei 9427/96) 

Justificativa : Providência já adotada.  

         Art. 33. No prazo máximo de vinte e quatro meses, a contar da 
sua organização, a ANEEL promoverá a simplificação do Plano de 
Contas específico para as empresas concessionárias de serviços 
públicos de energia elétrica, com a segmentação das contas por tipo 
de atividade de geração, transmissão e distribuição. ( Lei 9427/96) 

Justificativa : Providência já adotada.  

         Art. 34. O Poder Executivo adotará as providências necessárias 
à constituição da autarquia Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL, em regime especial, com a definição da estrutura 
organizacional, aprovação do seu regimento interno e a nomeação 
dos Diretores, a que se refere o § 1º do art. 29, e do Procurador-
Geral. ( Lei 9427/96) 
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Justificativa : Providência já adotada.  

         § 3º Até que seja provido o cargo de Procurador-Geral da 
ANEEL, a Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia e a 
Advocacia-Geral da União prestarão à autarquia a assistência jurídica 
necessária, no âmbito de suas competências. ( Lei 9427/96) 

Justificativa : Providência já adotada.  

         § 4º Constituída a Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL, com a publicação de seu regimento interno, ficará extinto o 
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE. ( Lei 
9427/96) 

Justificativa : Providência já adotada.  

CAPÍTULO III – DO COMITÊ DE MONI TORAMENTO DO SETOR  

ELÉTRICO. 

 

Art. 249.  O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE, 
constituído no âmbito do Poder Executivo e sob sua coordenação 
direta, tem a função precípua de acompanhar e avaliar 
permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento 
eletroenergético em todo o território nacional. 

§ 1º Integram, de forma permanente, o CMSE representantes das 
entidades responsáveis pelo planejamento da expansão, operação 
eletroenergética dos sistemas elétricos, administração da 
comercialização de energia elétrica e regulação do setor de energia 
elétrica nacional. 

§ 2º A critério da coordenação, poderão ser chamados a participar 
representantes de entidades governamentais afetas aos assuntos 
específicos de interesse do Comitê. 

§ 3º A coordenação do Comitê poderá constituir comissões temáticas 
incorporando uma representação pluralista dos agentes setoriais em 

        Art. 14. Fica autorizada a constituição, no âmbito do Poder 
Executivo e sob sua coordenação direta, do Comitê de Monitoramento 
do Setor Elétrico – CMSE, com a função precípua de acompanhar e 
avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do 
suprimento eletroenergético em todo o território nacional. (Lei 
10848/04) 

Justificativa : O CMSE já foi constituído. 

        § 1º Integram, de forma permanente, o CMSE representantes 
das entidades responsáveis pelo planejamento da expansão, 
operação eletroenergética dos sistemas elétricos, administração da 
comercialização de energia elétrica e regulação do setor elétrico 
nacional. (Lei 10848/04) 

        § 2º A critério da coordenação, poderão ser chamados a 
participar representantes de entidades governamentais afetas aos 
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sua composição, conforme definições a serem estabelecidas em 
regulamento próprio. 

assuntos específicos de interesse do Comitê. (Lei 10848/04) 

        § 3º A coordenação do Comitê poderá constituir comissões 
temáticas incorporando uma representação pluralista dos agentes 
setoriais em sua composição, conforme definições a serem 
estabelecidas em regulamento próprio. (Lei 10848/04) 

TÍTULO III – DOS AGENTES SETORIAIS E DAS OUTORGAS  

CAPÍTULO I – DAS CONDIÇÕES GERAIS DAS OUTORGAS E DAS 

PRORROGAÇÕES. 

 

Art. 250. Qualquer concessão ou autorização para novas instalações 
geradoras ou de transmissão em extra-alta tensão nas Regiões 
Sudeste e Sul, levará em conta a utilização prioritária da potência e da 
energia que serão postas à disposição do Brasil pela ITAIPU 
BINACIONAL e adquiridas pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A.- 
ELETROBRÁS. 

        Art 14. A partir da data da entrada em vigor desta Lei, qualquer 
concessão ou autorização para novas instalações geradoras ou de 
transmissão em extra-alta tensão nas Regiões Sudeste e Sul, levará 
em conta a utilização prioritária da potência e da energia que serão 
postas à disposição do Brasil pela ITAIPU e adquiridas por FURNAS e 
ELETROSUL. ( Lei 5899/73 ) 

Justificativa1 : Nos termos da própria Lei 5899/73, a 
ELETROBRÁS adquire toda a energia de Itaipu. 

Justificativa2 : A denominação ITAIPU BINACIONAL está utilizada 
em várias leis (Exemplo: Lei nº 10.438/02 e Lei nº 10.848/04. 

         Parágrafo único. A ELETROBRÁS será previamente consultada 
sobre qualquer concessão de geração requerida ao Departamento 
Nacional de Águas e Energia Elétrica. ( Lei 5899/73 ) 

Justificativa : Nos termos da própria Lei 10.848/04, é o Poder 
Concedente quem homologará a relação dos novos 
empreendimentos de geração que integrarão, a título  de 
referência, os processos licitatórios. 

         Art 15. A ELETROBRÁS submeterá ao Ministro das Minas e 
Energia: ( Lei 5899/73 ) 
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         I - até 31 de dezembro de 1973, o plano de instalações 
necessárias ao atendimento das necessidades de energia elétrica das 
Regiões Sudeste e Sul até 1981; ( Lei 5899/73 ) 

         II - até 31 de dezembro de 1974, a extensão desse plano até 
1990, levando em conta a construção da central elétrica de ITAIPU 
bem como das centrais geradoras indispensáveis à complementação 
da produção daquela central elétrica. ( Lei 5899/73 ) 

Justificativa : Prazos já superados.  

         Art 16. O Poder Executivo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias 
da data de vigência desta Lei, regulamentará os artigos 12 e 13. ( Lei 
5899/73 ) 

Justificativa : Prazo já superado.  

   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 nº 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. ( Lei 9074/95) 

Justificativa : Esgotado o prazo definido no §1º.  

      Art. 19 -    § 1º Os pedidos de prorrogação deverão ser 
apresentados, em até um ano, contado da data da publicação desta 
Lei. ( Art. 19  - Lei nº  9074/95) 

Justificativa : Esgotado o prazo. 

     Art. 19 -    § 2º Nos casos em que o prazo remanescente da 
concessão for superior a um ano, o pedido de prorrogação deverá ser 
apresentado em até seis meses do advento do termo final respectivo. 
( Lei 9074/95) 
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Justificativa : Esgotado o prazo definido no §1º.  

  

         § 4º Em caso de não apresentação do requerimento, no prazo 
fixado nos §§ 1º e 2º deste artigo, ou havendo pronunciamento do 
poder concedente contrário ao pleito, as concessões, manifestos ou 
declarações de usina termelétrica serão revertidas para a União, no 
vencimento do prazo da concessão, e licitadas. ( Lei 9074/95) 

Justificativa : Esgotado o prazo definido no §1º.  

         § 5º (VETADO) ( Lei 9074/95) 

         Art. 20. As concessões e autorizações de geração de energia 
elétrica alcançadas pelo parágrafo único do art. 43 e pelo art. 44 da 
Lei nº 8.987, de 1995, exceto aquelas cujos empreendimentos não 
tenham sido iniciados até a edição dessa mesma Lei, poderão ser 
prorrogadas pelo prazo necessário à amortização do investimento, 
limitado a trinta e cinco anos, observado o disposto no art. 24 desta 
Lei e desde que apresentado pelo interessado: ( Lei 9074/95) 

Justificativa : Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Le i 
nº 9.074/95, citado no §4º.  

         I - plano de conclusão aprovado pelo poder concedente; ( Lei 
9074/95) 

         II - compromisso de participação superior a um terço de 
investimentos privados nos recursos necessários à conclusão da obra 
e à colocação das unidades em operação. ( Lei 9074/95) 

         Parágrafo único. Os titulares de concessão que não procederem 
de conformidade com os termos deste artigo terão suas concessões 
declaradas extintas, por ato do poder concedente, de acordo com o 
autorizado no parágrafo único do art. 44 da Lei nº 8.987, de 1995. ( 
Lei 9074/95) 



 21 

         Art. 21. É facultado ao concessionário incluir no plano de 
conclusão das obras, referido no inciso I do artigo anterior, no intuito 
de viabilizá-la, proposta de sua associação com terceiros na 
modalidade de consórcio empresarial do qual seja a empresa líder, 
mantida ou não a finalidade prevista originalmente para a energia 
produzida. ( Lei 9074/95) 

Justificativa : Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Le i 
nº 9.074/95, citado no §4º.  

         Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos consórcios 
empresariais formados ou cuja formação se encontra em curso na 
data de publicação desta Lei, desde que já manifestada ao poder 
concedente pelos interessados, devendo as concessões ser revistas 
para adaptá-las ao estabelecido no art. 23 da Lei nº 8.987, de 1995, 
observado o disposto no art. 20, inciso II e no art. 25 desta Lei. ( Lei 
9074/95) 

Justificativa : Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Le i 
nº 9.074/95, citado no §4º.  

         Art. 22. As concessões de distribuição de energia elétrica 
alcançadas pelo art. 42 da Lei nº 8.987, de 1995, poderão ser 
prorrogadas, desde que reagrupadas segundo critérios de 
racionalidade operacional e econômica, por solicitação do 
concessionário ou iniciativa do poder concedente. ( Lei 9074/95) 

Justificativa : Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Le i 
nº 9.074/95. 

         § 1º Na hipótese de a concessionária não concordar com o 
reagrupamento, serão mantidas as atuais áreas e prazos das 
concessões. ( Lei 9074/95) 

Justificativa : Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Le i 
nº 9.074/95. 
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         § 2º A prorrogação terá prazo único, igual ao maior 
remanescente dentre as concessões reagrupadas, ou vinte anos, a 
contar da data da publicação desta Lei, prevalecendo o maior. ( Lei 
9074/95) 

Justificativa : Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Le i 
nº 9.074/95. 

         Art. 24. O disposto nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 19 aplica-se às 
concessões referidas no art. 22. ( Lei 9074/95) 

Justificativa : Considerados os prazos.  

         Parágrafo único. Aplica-se, ainda, às concessões referidas no 
art. 20, o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 19. 

Justificativa : Considerados os prazos.  

         § 1º Os contratos de concessão e permissão conterão, além do 
estabelecido na legislação em vigor, cláusulas relativas a requisitos 
mínimos de desempenho técnico do concessionário ou 
permissionário, bem assim, sua aferição pela fiscalização através de 
índices apropriados. ( Lei 9074/95) 

Justificativa : Já considerado na Consolidação. 

         § 2º No contrato de concessão ou permissão, as cláusulas 
relativas à qualidade técnica, referidas no parágrafo anterior, serão 
vinculadas a penalidades progressivas, que guardarão 
proporcionalidade com o prejuízo efetivo ou potencial causado ao 
mercado. ( Lei 9074/95) 

Justificativa : Já considerado na Consolidação. 

Art. 251. 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, de 1995 e das demais. 

        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. (Art. 4º 
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- Lei 9074/95) 

Parágrafo único. As contratações, outorgas e prorrogações de que 
trata este artigo poderão ser feitas a título oneroso em favor da União. 

        § 1º As contratações, outorgas e prorrogações de que trata este 
artigo poderão ser feitas a título oneroso em favor da União. (Art. 4º -  
Lei 9074/95) 

Art. 252. As licitações realizadas para outorga de concessões devem 
observar o disposto nesta Lei, na Lei nº 8.987, de 1995, e, como norma 
geral, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

        Art. 23. As licitações realizadas para outorga de concessões 
devem observar o disposto nesta Lei, nas Leis noS 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995, e, como norma geral, 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. ( Lei 9427/96) 

§ 1º Nas licitações destinadas a contratar concessões e permissões de 
serviço público e uso de bem público é vedada a declaração de 
inexigibilidade prevista no art. 25 da Lei nº 8.666, de 1993; 

        § 1º Nas licitações destinadas a contratar concessões e 
permissões de serviço público e uso de bem público é vedada a 
declaração de inexigibilidade prevista no art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993; ( Lei 9427/96) 

§ 2º Nas licitações mencionadas no §1º, a declaração de dispensa de 
licitação só será admitida quando não acudirem interessados à 
primeira licitação e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as 
condições estabelecidas no edital, ainda que modifiquem condições 
vigentes de concessão, permissão ou uso de bem público cujos 
contratos estejam por expirar. 

§ 2º Nas licitações mencionadas no parágrafo anterior, a declaração 
de dispensa de licitação só será admitida quando não acudirem 
interessados à primeira licitação e esta, justificadamente, não puder 
ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, 
todas as condições estabelecidas no edital, ainda que modifiquem 
condições vigentes de concessão, permissão ou uso de bem público 
cujos contratos estejam por expirar. ( Lei 9427/96) 

Art. 253. Os contratos de concessão e permissão conterão, além do 
estabelecido na legislação em vigor, cláusulas relativas a requisitos 
mínimos de desempenho técnico da concessionária ou permissionária, 
bem assim, sua aferição pela fiscalização através de índices 
apropriados.  

        § 1º Os contratos de concessão e permissão conterão, além do 
estabelecido na legislação em vigor, cláusulas relativas a requisitos 
mínimos de desempenho técnico do concessionário ou 
permissionário, bem assim, sua aferição pela fiscalização através de 
índices apropriados. ( Art. 25 - Lei 9074/95) 

Parágrafo único. No contrato de concessão ou permissão, as cláusulas 
relativas à qualidade técnica, referidas no caput, serão vinculadas a 
penalidades progressivas, que guardarão proporcionalidade com o 
prejuízo efetivo ou potencial causado ao mercado. 

        § 2º No contrato de concessão ou permissão, as cláusulas 
relativas à qualidade técnica, referidas no parágrafo anterior, serão 
vinculadas a penalidades progressivas, que guardarão 
proporcionalidade com o prejuízo efetivo ou potencial causado ao 
mercado. (Art. 25 - Lei 9074/95) 
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Art. 254. Os contratos de concessão, ao detalharem a cláusula prevista 
no inciso V do art. 23 da Lei nº 8.987, de 1995, poderão prever o 
compromisso de investimento mínimo anual da concessionária 
destinado a atender a expansão do mercado e a ampliação e 
modernização das instalações vinculadas ao serviço. 

        Art. 16. Os contratos de concessão referidos no artigo anterior, 
ao detalhar a cláusula prevista no inciso V do art. 23 da Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, poderão prever o compromisso de 
investimento mínimo anual da concessionária destinado a atender a 
expansão do mercado e a ampliação e modernização das instalações 
vinculadas ao serviço. ( Lei 9427/96) 

Art. 255. É vedado à concessionária e permissionária de serviço 
público federal de energia elétrica, bem como a sua controlada ou 
coligada, controladora direta ou indireta e outra sociedade igualmente 
controlada ou coligada da controladora comum, explorar o serviço 
público estadual de gás canalizado, salvo quando o controlador for 
pessoa jurídica de direito público interno.   

Art. 16. É vedado à concessionária e permissionária de serviço 
público federal de energia elétrica, bem como à sua controlada ou 
coligada, controladora direta ou indireta e outra sociedade igualmente 
controlada ou coligada da controladora comum, explorar o serviço 
público estadual de gás canalizado, salvo quando o controlador for 
pessoa jurídica de direito público interno. (Lei 10438/02) 

Art. 256.  As prorrogações referidas nesta Lei deverão ser requeridas 
pela concessionária ou permissionária, 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.  

        § 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. (Art. 4º - Lei 9074/95) 

Parágrafo único. Ao requerimento de prorrogação deverão ser 
anexados os elementos comprobatórios de qualificação jurídica, 
técnica, financeira e administrativa do interessado, bem como 
comprovação de regularidade e adimplemento de seus encargos junto 
a órgãos públicos, obrigações fiscais e previdenciárias e 
compromissos contratuais, firmados junto a órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, referentes aos serviços de energia 
elétrica, inclusive ao pagamento de que trata o § 1º do art. 20 da 
Constituição Federal.  

       Art. 19 -  § 3º Ao requerimento de prorrogação deverão ser 
anexados os elementos comprobatórios de qualificação jurídica, 
técnica, financeira e administrativa do interessado, bem como 
comprovação de regularidade e adimplemento de seus encargos junto 
a órgãos públicos, obrigações fiscais e previdenciárias e 
compromissos contratuais, firmados junto a órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, referentes aos serviços de energia 
elétrica, inclusive ao pagamento de que trata o § 1º do art. 20 da 
Constituição Federal. ( Lei 9074/95) 

Art. 257. As prorrogações de prazo, de que trata esta Lei, somente 
terão eficácia com assinatura de contratos de concessão que 
contenham cláusula de renúncia a eventuais direitos preexistentes que 
contrariem a Lei nº 8.987, de 1995 e atendam as condições previstas 
no art. 21. 

        Art. 25. As prorrogações de prazo, de que trata esta Lei, somente 
terão eficácia com assinatura de contratos de concessão que 
contenham cláusula de renúncia a eventuais direitos preexistentes 
que contrariem a Lei nº 8.987, de 1995. ( Lei 9074/95) 
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CAPÍTULO II – DA GERAÇÃO.  

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  

Art. 258. As concessionárias e as autorizadas de geração de energia 
elétrica que atuem no Sistema Interligado Nacional - SIN não poderão 
ser coligadas ou controladoras de sociedades que desenvolvam 
atividades de distribuição de energia elétrica no SIN. 

        § 7º As concessionárias e as autorizadas de geração de energia 
elétrica que atuem no Sistema Interligado Nacional - SIN não poderão 
ser coligadas ou controladoras de sociedades que desenvolvam 
atividades de distribuição de energia elétrica no SIN. (Incluído pela Lei 
nº 10.848, de 2004) (Art. 4º - Lei 9074/95) 

Art. 259. A realização de estudos de viabilidade, anteprojetos ou 
projetos de aproveitamentos de potenciais hidráulicos deverá ser 
informada à ANEEL para fins de registro, não gerando direito de 
preferência para a obtenção de concessão para serviço público ou uso 
de bem público. 

        Art. 28. A realização de estudos de viabilidade, anteprojetos ou 
projetos de aproveitamentos de potenciais hidráulicos deverá ser 
informada à ANEEL para fins de registro, não gerando direito de 
preferência para a obtenção de concessão para serviço público ou 
uso de bem público. ( Lei 9427/96) 

§ 1º Os proprietários ou possuidores de terrenos marginais a 
potenciais de energia hidráulica e das rotas dos correspondentes 
sistemas de transmissão só estão obrigados a permitir a realização de 
levantamentos de campo quando o interessado dispuser de 
autorização específica da ANEEL. 

        § 1º Os proprietários ou possuidores de terrenos marginais a 
potenciais de energia hidráulica e das rotas dos correspondentes 
sistemas de transmissão só estão obrigados a permitir a realização de 
levantamentos de campo quando o interessado dispuser de 
autorização específica da ANEEL. ( Lei 9427/96) 

§ 2º A autorização mencionada no §1º não confere exclusividade ao 
interessado, podendo a ANEEL estipular a prestação de caução em 
dinheiro para eventuais indenizações de danos causados à 
propriedade onde se localize o sítio objeto dos levantamentos. 

        § 2º A autorização mencionada no parágrafo anterior não confere 
exclusividade ao interessado, podendo a ANEEL estipular a prestação 
de caução em dinheiro para eventuais indenizações de danos 
causados à propriedade onde se localize o sítio objeto dos 
levantamentos. ( Lei 9427/96) 

§ 3º  No caso de serem esses estudos ou projetos aprovados pelo 
Poder Concedente, para inclusão no programa de licitações de 
concessões, será assegurado ao interessado o ressarcimento dos 
respectivos custos incorridos, pelo vencedor da licitação, nas 
condições estabelecidas no edital. 

        § 3º  No caso de serem esses estudos ou projetos aprovados 
pelo Poder Concedente, para inclusão no programa de licitações de 
concessões, será assegurado ao interessado o ressarcimento dos 
respectivos custos incorridos, pelo vencedor da licitação, nas 
condições estabelecidas no edital. (Redação dada pela Lei nº 10.848, 
de 2004) ( Lei 9427/96) 

§ 4º A liberdade prevista neste artigo não abrange os levantamentos         § 4º A liberdade prevista neste artigo não abrange os 
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de campo em sítios localizados em áreas indígenas, que somente 
poderão ser realizados com autorização específica do Poder 
Executivo, que estabelecerá as condições em cada caso. 

levantamentos de campo em sítios localizados em áreas indígenas, 
que somente poderão ser realizados com autorização específica do 
Poder Executivo, que estabelecerá as condições em cada caso. ( Lei 
9427/96) 

Art. 260. O aproveitamento de potenciais hidráulicos, iguais ou 
inferiores a um mil kW, e a implantação de usinas termelétricas de 
potência igual ou inferior a cinco mil kW, estão dispensadas de 
concessão, permissão ou autorização, devendo apenas ser 
comunicados à ANEEL. 

Art. 8º O aproveitamento de potenciais hidráulicos, iguais ou inferiores 
a 1.000 kW, e a implantação de usinas termelétricas de potência igual 
ou inferior a 5.000 kW, estão dispensadas de concessão, permissão 
ou autorização, devendo apenas ser comunicados ao poder 
concedente. ( Lei 9074/95) 

Art. 261. Em todos os aproveitamentos de energia hidráulica serão 
satisfeitas exigências acauteladoras dos interesses gerais: 

Art. 143. Em todos os aproveitamentos de energia hidráulica serão 
satisfeitas exigências acauteladoras dos interesses gerais: (Código de 
Águas/1934). 

I - da alimentação e das necessidades das populações ribeirinhas; a) da alimentação e das necessidades das populações ribeirinhas; 
(Código de Águas/1934). 

II - da salubridade pública; b) da salubridade pública; (Código de Águas/1934). 

III - da navegação; c) da navegação; (Código de Águas/1934). 

IV - da irrigação; d) da irrigação; (Código de Águas/1934). 

V - da proteção contra as inundações; e) da proteção contra as inundações; (Código de Águas/1934). 

VI - da conservação e livre circulação do peixe; f) da conservação e livre circulação do peixe; (Código de 
Águas/1934). 

VII - do escoamento e rejeição das águas. g) do escoamento e rejeição das águas. (Código de Águas/1934). 

Art. 262. As quedas d’água e outras fontes de energia hidráulica são 
bens imóveis e tidas como coisas distintas e não integrantes das terras 
em que se encontrem.  

Parágrafo único. A propriedade superficial não abrange a água, o álveo 
do curso no trecho em que se acha a queda d’água, nem a respectiva 
energia hidráulica, para o efeito de seu aproveitamento industrial. 

Art. 145. As quedas d’água e outras fontes de energia hidráulica são 
bens imóveis e tidas como coisas distintas e não integrantes das 
terras em que se encontrem. Assim a propriedade superficial não 
abrange a água, o álveo do curso no trecho em que se acha a queda 
d’água, nem a respectiva energia hidráulica, para o efeito de seu 
aproveitamento industrial. (Código de Águas/1934). 
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Art. 263. As quedas d’água e outras fontes de energia hidráulica 
existentes em águas públicas de uso comum ou dominicais fazem 
parte do patrimônio da União, como propriedade inalienável e 
imprescritível. 

Art. 147. As quedas d’água e outras fontes de energia hidráulica 
existentes em águas públicas de uso comum ou dominicais são 
incorporadas ao patrimônio da Nação, como propriedade inalienável e 
imprescritível. (Código de Águas/1934). 

Justificativa : A incorporação ao patrimônio da Nação já ocorreu.  

 Art. 148. Ao proprietário da queda d’água é assegurada a preferência 
na autorização ou concessão para o aproveitamento industrial de sua 
energia ou co-participação razoável, estipulada neste Código, nos 
lucros da exploração que por outrem for feita. (Código de 
Águas/1934). 

Justificativa  1: A preferência para a concessão é incompatível 
com a Constituição Federal. A co-participação nos l ucros pode 
ser objeto de negociação.  

 Parágrafo único. No caso de condomínio, salvo o disposto no art. 171, 
só terá lugar o direito de preferência à autorização ou concessão se 
houver acordo ente os condôminos; na hipótese contrária, bem como, 
no caso de propriedade litigiosa, só subsistirá o direito de co-
participação nos resultados da exploração, entendendo-se por 
proprietário para esse efeito o conjunto dos condôminos. (Código de 
Águas/1934). 

Justificativa : Novas regras para os condomínios foram definidas 
pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Novo Código Civil).  

Art. 264. Para executar os trabalhos definidos no contrato ou na 
autorização, bem como, para explorar os serviços, a concessionária, a 
permissionária ou a autorizada terá, além das regalias e favores 
constantes das leis fiscais e especiais, os seguintes direitos: 

Art. 151. Para executar os trabalhos definidos no contrato, bem como, 
para explorar a concessão, o concessionário terá, além das regalias e 
favores constantes das leis fiscais e especiais, os seguintes direitos: 
(Código de Águas/1934). 

Justificativa: Nos termos do art. 10 da Lei nº 9.074/95, com a 
redação dada pela Lei nº 9.648/98, pode a ANEEL, de clarar a 
utilidade pública, para fins de desapropriação ou i nstituição de 
servidão administrativa, das áreas necessárias à im plantação de 
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instalações de concessionárias, permissionárias e a utorizadas 
de energia elétrica. 

I- utilizar os termos de domínio público e estabelecer as servidões nos 
mesmos e através das estradas, caminhos e vias públicas, com 
sujeição aos regulamentos administrativos; 

        a) utilizar os termos de domínio público e estabelecer as 
servidões nos mesmos e através das estradas, caminhos e vias 
públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos; (Código de 
Águas/1934). 

II- desapropriar nos prédios particulares de acordo com a lei que regula 
a desapropriação por utilidade publica, ficando a seu cargo a 
liquidação e pagamento das indenizações; 

        b) desapropriar nos prédios particulares e nas autorizações pré-
existentes os bens, inclusive as águas particulares sobe que verse a 
concessão e os direitos que forem necessários, de acordo com a lei 
que regula a desapropriação por utilidade publica, ficando a seu cargo 
a liquidação e pagamento das indenizações; (Código de Águas/1934). 

Justificativa : Desconsideradas as autorizações pré-existentes ao  
Código de Águas. 

III- estabelecer as servidões permanentes ou temporárias exigidas 
para as obras hidráulicas e para o transporte da energia elétrica; 

        c) estabelecer as servidões permanente ou temporárias exigidas 
para as obras hidráulica e para o transporte e distribuição da energia 
elétrica; (Código de Águas/1934). 

Justificativa : Com a desverticalização o gerador não exerce 
atividades de distribuição, nos termos do art. 4º d a Lei 9.074/95.  

IV- construir estradas de ferro, rodovias, linhas telefônicas ou 
telegráficas, sem prejuízo de terceiros, para uso exclusivo da 
exploração; 

        d) construir estradas de ferro, rodovias, linhas telefônicas ou 
telegráficas, sem prejuízo de terceiros, para uso exclusivo da 
exploração; (Código de Águas/1934). 

V- estabelecer linhas de transmissão.         e) estabelecer linhas de transmissão e de distribuição. (Código 
de Águas/1934). 

Justificativa : Com a desverticalização o gerador não exerce 
atividades de distribuição, nos termos do art. 4º d a Lei 9.074/95.  

Art. 265. Nos estudos dos traçados de estradas de ferro e de rodagem, 
nos trechos em que ela se desenvolvem ao longo das margens de um 
curso d’água, será sempre levado em consideração o aproveitamento 
da energia desse curso e será adaptado, dentre os traçados possíveis, 

Art. 196. Nos estudos dos traçados de estradas de ferro e de 
rodagem, nos trechos em que ela se desenvolvem ao longo das 
margens de um curso d’água, será sempre levado em consideração o 
aproveitamento da energia desse curso e será adaptado, dentre os 
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sob o ponto de vista econômico, o mais vantajoso a esse 
aproveitamento. 

traçados possíveis, sob o ponto de vista econômico, o mais vantajoso 
a esse aproveitamento. (Código de Águas/1934). 

Art. 266. Considera-se produtor independente de energia elétrica a 
pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam 
concessão ou autorização do Poder Concedente, para produzir energia 
elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, 
por sua conta e risco.  

Art. 11. Considera-se produtor independente de energia elétrica a 
pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam 
concessão ou autorização do poder concedente, para produzir 
energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia 
produzida, por sua conta e risco. ( Lei 9074/95) 

Art. 267. O aproveitamento de potencial hidráulico, para fins de 
produção independente, dar-se-á mediante contrato de concessão de 
uso de bem público, na forma desta Lei. 

        Art. 13. O aproveitamento de potencial hidráulico, para fins de 
produção independente, dar-se-á mediante contrato de concessão de 
uso de bem público, na forma desta Lei. ( Lei 9074/95) 

Art. 268. As linhas de transmissão de interesse restrito aos 
aproveitamentos de produção independente poderão ser concedidas 
ou autorizadas, simultânea ou complementarmente, aos respectivos 
contratos de uso do bem público. 

        Art. 14. As linhas de transmissão de interesse restrito aos 
aproveitamentos de produção independente poderão ser concedidas 
ou autorizadas, simultânea ou complementarmente, aos respectivos 
contratos de uso do bem público. ( Lei 9074/95) 

Parágrafo único. As instalações de transmissão de interesse restrito 
das centrais de geração devem ser consideradas integrantes das 
respectivas concessões, permissões ou autorizações. 

Art. 17  § 3º As instalações de transmissão de interesse restrito das 
centrais de geração poderão ser consideradas integrantes das 
respectivas concessões, permissões ou autorizações. (Redação dada 
pela Lei nº 9.648, de 1998) ( Lei 9074/95) 

Justificativa : Alterado em função da redação do §9º do art. 2º d a 
Lei nº 10.848/04.  

Art. 269. É autorizada a constituição de consórcios, com o objetivo de 
geração de energia elétrica para fins de serviços públicos, para uso 
exclusivo dos consorciados, para produção independente ou para 
essas atividades associadas, conservado o regime legal próprio de 
cada uma, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 23 da Lei nº 
8.987, de 1995. 

        Art. 18. É autorizada a constituição de consórcios, com o objetivo 
de geração de energia elétrica para fins de serviços públicos, para 
uso exclusivo dos consorciados, para produção independente ou para 
essas atividades associadas, conservado o regime legal próprio de 
cada uma, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 23 da Lei 
nº 8.987, de 1995. ( Lei 9074/95) 

         Parágrafo único. Os consórcios empresariais de que trata o 
disposto no parágrafo único do art. 21, podem manifestar ao poder 
concedente, até seis meses antes do funcionamento da central 
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geradora de energia elétrica, opção por um dos regimes legais 
previstos neste artigo, ratificando ou alterando o adotado no 
respectivo ato de constituição. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) ( 
Lei 9074/95) 

Justificativa : Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Le i 
nº 9.074/95, combinado com arts. 20 e 24.  

SEÇÃO II - DAS OUTORGAS DE GERAÇÃO.  

Art. 270.  São objeto de concessão, mediante licitação:         Art. 5º São objeto de concessão, mediante licitação: ( Lei 
9074/95) 

I - o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a 
um mil kW e a implantação de usinas termelétricas de potência 
superior a cinco mil kW, destinados a execução de serviço público; 

        I - o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência 
superior a 1.000 kW e a implantação de usinas termelétricas de 
potência superior a 5.000 kW, destinados a execução de serviço 
público; ( Lei 9074/95) 

II - o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a 
um mil kW, destinados à produção independente de energia elétrica; 

        II - o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência 
superior a 1.000 kW, destinados à produção independente de energia 
elétrica; ( Lei 9074/95) 

III - de uso de bem público, o aproveitamento de potenciais hidráulicos 
de potência superior a dez mil kW, destinados ao uso exclusivo de 
autoprodutor, resguardado direito adquirido relativo às concessões 
existentes. 

        III - de uso de bem público, o aproveitamento de potenciais 
hidráulicos de potência superior a 10.000 kW, destinados ao uso 
exclusivo de autoprodutor, resguardado direito adquirido relativo às 
concessões existentes. ( Lei 9074/95) 

§ 1º Nas licitações previstas neste e no art.39, o Poder Concedente 
deverá especificar as finalidades do aproveitamento ou da implantação 
das usinas. 

        § 1º Nas licitações previstas neste e no artigo seguinte, o poder 
concedente deverá especificar as finalidades do aproveitamento ou da 
implantação das usinas. ( Lei 9074/95) 

§ 2º Nenhum aproveitamento hidrelétrico poderá ser licitado sem a 
definição do "aproveitamento ótimo" pelo Poder Concedente, podendo 
ser atribuída ao licitante vencedor a responsabilidade pelo 
desenvolvimento dos projetos básico e executivo. 

        § 2º Nenhum aproveitamento hidrelétrico poderá ser licitado sem 
a definição do "aproveitamento ótimo" pelo poder concedente, 
podendo ser atribuída ao licitante vencedor a responsabilidade pelo 
desenvolvimento dos projetos básico e executivo. ( Art. 5º - Lei 
9074/95) 
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§ 3º Considera-se "aproveitamento ótimo", todo potencial definido em 
sua concepção global pelo melhor eixo do barramento, arranjo físico 
geral, níveis d’água operativos, reservatório e potência, integrante da 
alternativa escolhida para divisão de quedas de uma bacia 
hidrográfica. 

        § 3º Considera-se "aproveitamento ótimo", todo potencial 
definido em sua concepção global pelo melhor eixo do barramento, 
arranjo físico geral, níveis d’água operativos, reservatório e potência, 
integrante da alternativa escolhida para divisão de quedas de uma 
bacia hidrográfica. (Art. 5º -  Lei 9074/95) 

Art. 271. O Poder Concedente homologará a relação dos novos 
empreendimentos de geração que integrarão, a título de referência, os 
processos licitatórios de contratação de energia de que trata o art. 116. 

        Art. 3º  O Poder Concedente homologará a quantidade de 
energia elétrica a ser contratada para o atendimento de todas as 
necessidades do mercado nacional, bem como a relação dos novos 
empreendimentos de geração que integrarão, a título de referência, o 
processo licitatório de contratação de energia. (Lei 10848/04) 

Justificativa : Este artigo foi dividido – compras e concessão. 

§ 1º No edital de licitação para novos empreendimentos de geração 
elétrica, poderá constar porcentual mínimo de energia elétrica a ser 
destinada ao mercado regulado, podendo a energia remanescente ser 
destinada ao consumo próprio ou à comercialização para contratação 
livre. 

 

Art. 3º   § 2º No edital de licitação para novos empreendimentos de 
geração elétrica, poderá constar porcentual mínimo de energia 
elétrica a ser destinada ao mercado regulado, podendo a energia 
remanescente ser destinada ao consumo próprio ou à 
comercialização para contratação livre. (Lei 10848/04) 

 

§ 2º A licitação para a expansão da oferta de energia prevista no inciso 
II do art. 116 deverá ser específica para novos empreendimentos ou 
ampliações, sendo vedada a participação de empreendimentos de 
geração existentes. 

    § 7º A licitação para a expansão da oferta de energia prevista no 
inciso II do § 5º deste artigo deverá ser específica para novos 
empreendimentos ou ampliações, sendo vedada a participação de 
empreendimentos de geração existentes, ressalvado o disposto no 
art. 17 desta Lei. (Art. 2º - Lei 10848/04). 

Justificativa : A ressalva relativa ao disposto no art. 17 da Lei  nº 
10.848/04 perdeu o sentido em função do prazo defin ido no 
citado artigo. 

§ 3º No processo de licitação pública de geração, as instalações de 
transmissão de uso exclusivo das usinas a serem licitadas devem ser 
consideradas como parte dos projetos de geração, não podendo os 
seus custos ser cobertos pela tarifa de transmissão. 

        § 9º No processo de licitação pública de geração, as instalações 
de transmissão de uso exclusivo das usinas a serem licitadas devem 
ser consideradas como parte dos projetos de geração, não podendo 
os seus custos ser cobertos pela tarifa de transmissão. (Lei 10848/04) 
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Art. 272. As licitações para exploração de potenciais hidráulicos serão 
processadas nas modalidades de concorrência ou de leilão e as 
concessões serão outorgadas a título oneroso. 

        Art. 24. As licitações para exploração de potenciais hidráulicos 
serão processadas nas modalidades de concorrência ou de leilão e as 
concessões serão outorgadas a título oneroso. ( Lei 9427/96) 

Parágrafo único. No caso de leilão, somente poderão oferecer 
proposta os interessados pré-qualificados, conforme definido no 
procedimento correspondente. 

        Parágrafo único. No caso de leilão, somente poderão oferecer 
proposta os interessados pré-qualificados, conforme definido no 
procedimento correspondente. ( Lei 9427/96) 

Art. 273. No caso de concessão ou autorização para produção 
independente de energia elétrica, o contrato ou ato autorizativo definirá 
as condições em que o produtor independente poderá realizar a 
comercialização de energia elétrica produzida e da que vier a adquirir, 
observado o limite de potência autorizada, para atender aos contratos 
celebrados, inclusive na hipótese de interrupção da geração de sua 
usina em virtude de determinação dos órgãos responsáveis pela 
operação otimizada do sistema elétrico. 

        Art. 25. No caso de concessão ou autorização para produção 
independente de energia elétrica, o contrato ou ato autorizativo 
definirá as condições em que o produtor independente poderá realizar 
a comercialização de energia elétrica produzida e da que vier a 
adquirir, observado o limite de potência autorizada, para atender aos 
contratos celebrados, inclusive na hipótese de interrupção da geração 
de sua usina em virtude de determinação dos órgãos responsáveis 
pela operação otimizada do sistema elétrico. ( Lei 9427/96) 

Art. 274. As usinas termelétricas destinadas à produção independente 
poderão ser objeto de concessão mediante licitação ou de autorização. 

      Art. 6º As usinas termelétricas destinadas à produção 
independente poderão ser objeto de concessão mediante licitação ou 
autorização. ( Lei 9074/95) 

Art. 275. São objeto de autorização pelo Poder Concedente, 
diretamente ou mediante delegação à ANEEL: 

 

        Art. 7º São objeto de autorização: ( Lei 9074/95) 

Art. 26.  Cabe ao Poder Concedente, diretamente ou mediante 
delegação à ANEEL, autorizar:  (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 
2004) ( Lei 9427/96) 

Justificativa : Fusão de artigos. 

I - a implantação de usinas termelétricas, de potência superior a cinco 
mil kW, destinada a uso exclusivo do autoprodutor; 

        I - a implantação de usinas termelétricas, de potência superior a 
5.000 kW, destinada a uso exclusivo do autoprodutor; ( Lei 9074/95) 

II - o aproveitamento de potenciais hidráulicos, de potência superior a 
um mil kW e igual ou inferior a dez mil kW, destinados a uso exclusivo 
do autoprodutor; 

        II - o aproveitamento de potenciais hidráulicos, de potência 
superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 10.000 kW, destinados a uso 
exclusivo do autoprodutor. ( Lei 9074/95) 

III - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a um         I - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior 
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mil kW e igual ou inferior a trinta mil kW, destinado a produção 
independente ou autoprodução, mantidas as características de 
pequena central hidrelétrica; 

a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW, destinado a produção 
independente ou autoprodução, mantidas as características de 
pequena central hidrelétrica; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 
1998) (Art. 26 -  Lei 9427/96) 

IV - a comercialização, eventual e temporária, pelos autoprodutores, de 
seus excedentes de energia elétrica. 

        IV - a comercialização, eventual e temporária, pelos 
autoprodutores, de seus excedentes de energia elétrica. (Incluído pela 
Lei nº 9.648, de 1998) (Art. 26 -  Lei 9427/96) 

V - os acréscimos de capacidade de geração, objetivando o 
aproveitamento ótimo do potencial hidráulico. 

        V - os acréscimos de capacidade de geração, objetivando o 
aproveitamento ótimo do potencial hidráulico. (Incluído pela Lei nº 
10.438, de 2002) (Art. 26 -  Lei 9427/96) 

§ 1º Quando dos acréscimos de capacidade de geração de que trata o 
inciso V deste artigo, a potência final da central hidrelétrica resultar 
superior a trinta mil kW, a autorizada não fará mais jus ao 
enquadramento de pequena central hidrelétrica. 

        § 6º Quando dos acréscimos de capacidade de geração de que 
trata o inciso V deste artigo, a potência final da central hidrelétrica 
resultar superior a 30.000 kW, o autorizado não fará mais jus ao 
enquadramento de pequena central hidrelétrica. (Incluído pela Lei nº 
10.438, de 2002) ( Lei 9427/96) 

Art. 276. A autorização para a geração hidrelétrica incorrerá em 
caducidade, nos termos do regulamento que for expedido: 

I - pelo não cumprimento das disposições estipuladas; 

II - pela inobservância dos prazos estatuídos; 

III - por alteração, não autorizada, dos planos aprovados para o 
conjunto das obras e instalações.  

        Art. 177. A autorização incorrerá em caducidade, nos termos do 
regulamento que for expedido: 

       a) pelo não cumprimento das disposições estipuladas; 

       b) pela inobservância dos prazos estatuídos; 

       c) por alteração, não autorizada, dos planos aprovados para o 
conjunto das obras e instalações. (Código de Águas/1934) 

Justificativa : O artigo é específico para hidrelétrica, estando no 
LIVRO III - FORÇAS HIDRÁULICAS – REGULAMENTAÇÃO DA 
INDÚSTRIA HIDRO-ELÉTRICA do Código de Águas de 1934 . 

Art. 277. A autorização para a geração hidrelétrica não confere 
delegação do poder público à autorizada. 

Art. 170. A autorização não confere delegação do poder público ao 
permissionário. (Código de Águas/1934). 

Justificativa  1: O artigo é específico para hidrelétrica, estand o no 
LIVRO III - FORÇAS HIDRÁULICAS – REGULAMENTAÇÃO DA 
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INDÚSTRIA HIDRO-ELÉTRICA do Código de Águas de 1934 . 

Justificativa  2: Trata-se de autorização e não de permissão.  

Art. 278.  A autorização para a geração hidrelétrica será outorgada por 
um período máximo de trinta anos. 

Art. 172. A autorização será outorgada por um período máximo de 
trinta anos, podendo ser renovada por prazo igual ou inferior: (Código 
de Águas/1934). 

Justificativa : Desdobrado o art. 172 do Código de Águas. Vide 
Seção III – Das prorrogações de outorgas de geração . 

Art. 279. É o Poder Concedente autorizado a regularizar, mediante 
outorga de autorização, o aproveitamento hidrelétrico existente em 8 
de julho de 1995, sem ato autorizativo, desde que o requerimento de 
regularização tenha sido apresentado no prazo máximo de cento e 
oitenta dias da referida data. 

        Art. 9º É o poder concedente autorizado a regularizar, mediante 
outorga de autorização, o aproveitamento hidrelétrico existente na 
data de publicação desta Lei, sem ato autorizativo. ( Lei 9074/95) 

        Parágrafo único. O requerimento de regularização deverá ser 
apresentado ao poder concedente no prazo máximo de cento e 
oitenta dias da data de publicação desta Lei. ( Lei 9074/95) 

Art. 280. A autorização para a construção e operação de usinas 
nucleoelétricas será dada, exclusivamente, à ELETROBRÁS e a 
concessionárias de serviços de energia elétrica, mediante ato do Poder 
Executivo, previamente ouvidos os órgãos competentes.  

Art. 10. A autorização para a construção e operação de usinas 
nucleoelétricas será dada, exclusivamente, à Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS e a concessionárias de serviços de 
energia elétrica, mediante ato do Poder Executivo, previamente 
ouvidos os órgãos competentes. (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 
1989) (Lei no  6.189/74) 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo compete:  Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo compete: 
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) (Lei no  6.189/74) 
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I - à Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, a verificação do 
atendimento aos requisitos legais e regulamentares relativos à energia 
nuclear, às normas por ela expedidas e à satisfação das exigências 
formuladas pela Política Nacional de Energia Nuclear e diretrizes 
governamentais para a energia nuclear;  

a) à CNEN, a verificação do atendimento aos requisitos legais e 
regulamentares relativos à energia nuclear, às normas por ela 
expedidas e à satisfação das exigências formuladas pela Política 
Nacional de Energia Nuclear e diretrizes governamentais para a 
energia nuclear; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) (Lei no 
 6.189/74) 

II - à ANEEL, a verificação do preenchimento dos requisitos legais e 
regulamentares relativos à autorização de serviços de energia elétrica, 
ouvida a ELETROBRÁS quanto à verificação da adequação técnica, 
econômica e financeira do projeto ao sistema da concessionária, bem 
assim, sua compatibilidade com o plano das instalações necessárias 
ao atendimento do mercado de energia elétrica;  

b) ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, a 
verificação do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares 
relativos à concessão de serviços de energia elétrica, ouvida a 
ELETROBRÁS quanto à verificação da adequação técnica, 
econômica e financeira do projeto ao sistema da concessionária, bem 
assim, sua compatibilidade com o plano das instalações necessárias 
ao atendimento do mercado de energia elétrica; (Redação dada pela 
Lei nº 7.781, de 1989) (Lei nº  6.189/74) 

Justificativa : O caput do artigo trata como “autorização”.  

III - à CNEN e à ANEEL, nas respectivas áreas de atuação, a 
fiscalização da operação das usinas nucleoelétricas.  

c) à CNEN e ao DNAEE, nas respectivas áreas de atuação, a 
fiscalização da operação das usinas nucleoelétricas. (Redação dada 
pela Lei nº 7.781, de 1989) (Lei nº  6.189/74) 

Art. 281. As outorgas para usinas termelétricas referidas nesta Lei não 
compreendem aquelas cuja fonte primária de energia é a nuclear, 
exceto o disposto no art. 48. 

        Parágrafo único. As usinas termelétricas referidas neste e nos 
arts. 5º e 6º não compreendem aquelas cuja fonte primária de energia 
é a nuclear. (Art. 7º, 9074/95) 

SEÇÃO III - DAS PRORROGAÇÕES DE OUTORGAS DE GERAÇÃO.  

Art. 282.  A autorização para a geração hidrelétrica poderá ser 
renovada por prazo igual ou inferior a trinta anos: 

Art. 172. A autorização será outorgada por um período máximo de 
trinta anos, podendo ser renovada por prazo igual ou inferior: (Código 
de Águas/1934). 

Justificativa : Desdobramento do art. 172 do Código de Águas.  
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I - por ato expresso do Poder Concedente, dentro dos cinco anos que 
precedem à terminação da duração concedida e mediante petição da 
autorizada; 

        a) por ato expresso do ministro da Agricultura, dentro dos cinco 
anos que precedem à terminação da duração concedida e mediante 
petição do permissionário; (Código de Águas/1934). 
Justificativa : Trata-se de autorização e não de permissão.  

II - de pleno direito, se um ano, no mínimo, antes da expiração do 
prazo concedido, o poder público não notificar a autorizada de sua 
intenção de não a conceder. 

        b) de pleno direito, se um ano, no mínimo, antes da expiração do 
prazo concedido, o poder público não notificar o permissionário de 
sua intenção de não a conceder. (Código de Águas/1934). 

Justificativa : Trata-se de autorização e não de permissão.  

Art. 283.  Não sendo renovada a autorização para a geração 
hidrelétrica, o Governo poderá exigir o abandono, em seu proveito, 
mediante indenização, das obras de barragem e complementares 
edificadas no leito do curso e sobre as margens, se isto for julgado 
conveniente pelo mesmo Governo. 

Art. 174. Não sendo renovada a autorização, o Governo poderá exigir 
o abandono, em seu proveito, mediante indenização, das obras de 
barragem e complementares edificadas no leito do curso e sobre as 
margens, se isto for julgado conveniente pelo mesmo Governo. 
(Código de Águas/1934). 

§ 1º Não caberá à autorizada a indenização de que trata esse artigo se 
as obras tiverem sido estabelecidas sobre terrenos do domínio público. 

§ 1º Não caberá ao permissionário a indenização de que trata esse 
artigo. Se as obras tiverem sido estabelecidas sobre terrenos do 
domínio público. (Código de Águas/1934). 

Justificativa : Trata-se de autorização e não de permissão.  

§ 2º Se o Governo não fizer uso dessa faculdade, a autorizada será 
obrigada a estabelecer o livre escoamento das águas. 

§ 2º Se o Governo não fizer uso dessa faculdade, o permissionário 
será obrigado a estabelecer o livre escoamento das águas. (Código 
de Águas/1934). 

Justificativa : Trata-se de autorização e não de permissão.  

Art. 284.  As autorizações e concessões que venham a ter acréscimo 
de capacidade na forma do inciso V do art. 43 poderão ser prorrogadas 
por prazo suficiente à amortização dos investimentos, limitado a vinte 
anos.  

        § 7º As autorizações e concessões que venham a ter acréscimo 
de capacidade na forma do inciso V deste artigo poderão ser 
prorrogadas por prazo suficiente à amortização dos investimentos, 
limitado a 20 (vinte) anos. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002) (Art. 
26 -  Lei 9427/96) 
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Art. 285.  As concessões de geração de energia elétrica anteriores a 
11 de dezembro de 2003 terão o prazo necessário à amortização dos 
investimentos, limitado a trinta e cinco anos, contado da data de 
assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado, 
visando garantir a qualidade do atendimento aos consumidores a 
custos adequados,  por até vinte anos, a critério do Poder Concedente, 
observadas as condições estabelecidas nos contratos. 

        Art 4º - § 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) (Art.4º -  Lei 9074/95) 

Parágrafo único. As concessões de geração de energia elétrica, 
contratadas a partir de 11 de dezembro de 2003 terão o prazo 
necessário à amortização dos investimentos, limitado a trinta e cinco 
anos, contado da data de assinatura do imprescindível contrato.  

        § 9º As concessões de geração de energia elétrica, contratadas 
a partir da Medida Provisória no 144, de 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. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) (Art. 4º 
- Lei 9074/95) 

SEÇÃO IV - DAS ALTERAÇÕES DE REGIME DE EXPLORAÇÃO.  

 Justificativa : O art. 26, o art. 27, o caput do art. 28, o art 2 9 e o art. 
30 da Lei nº 9.074/95 não foram considerados por nã o serem 
específicos do setor de energia elétrica. 

Art. 286. Em caso de privatização de empresa detentora de concessão 
ou autorização de geração de energia elétrica, é facultado ao Poder 
Concedente alterar o regime de exploração, no todo ou em parte, para 
produção independente, inclusive, quanto às condições de extinção da 
concessão ou autorização e de encampação das instalações, bem 
como da indenização porventura devida. 

        § 1º Em caso de privatização de empresa detentora de 
concessão ou autorização de geração de energia elétrica, é 
igualmente facultado ao poder concedente alterar o regime de 
exploração, no todo ou em parte, para produção independente, 
inclusive, quanto às condições de extinção da concessão ou 
autorização e de encampação das instalações, bem como da 
indenização porventura devida. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) ( 
Art. 28 - Lei 9074/95) 

§ 1º A alteração de regime referida no caput deverá observar as 
condições para tanto estabelecidas no respectivo edital, previamente 
aprovado pela ANEEL. 

        § 2º A alteração de regime referida no parágrafo anterior deverá 
observar as condições para tanto estabelecidas no respectivo edital, 
previamente aprovado pela ANEEL. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 
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1998) ( Lei 9074/95) 

§ 2º É vedado ao edital referido no §1º estipular, em benefício da 
produção de energia elétrica, qualquer forma de garantia ou prioridade 
sobre o uso da água da bacia hidrográfica, salvo nas condições 
definidas em ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas e Energia 
e do Meio Ambiente, em articulação com os Governos dos Estados 
onde se localiza cada bacia hidrográfica. 

        § 3º É vedado ao edital referido no parágrafo anterior estipular, 
em benefício da produção de energia elétrica, qualquer forma de 
garantia ou prioridade sobre o uso da água da bacia hidrográfica, 
salvo nas condições definidas em ato conjunto dos Ministros de 
Estado de Minas e Energia e do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal, em articulação com os Governos dos 
Estados onde se localiza cada bacia hidrográfica. (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998) ( Lei 9074/95) 

Justificativa : O antigo Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal é, atualmente , o 
Ministério do Meio Ambiente. 

§ 3º O edital referido no § 1º deve estabelecer as obrigações dos 
sucessores com os programas de desenvolvimento sócio-econômico 
regionais em andamento, conduzidos diretamente pela empresa ou em 
articulação com os Estados, em áreas situadas na bacia hidrográfica 
onde se localizam os aproveitamentos de potenciais hidráulicos, 
facultado ao Poder Executivo, previamente à privatização, separar e 
destacar os ativos que considere necessários à condução desses 
programas. 

        § 4º O edital referido no § 2º deve estabelecer as obrigações dos 
sucessores com os programas de desenvolvimento sócio-econômico 
regionais em andamento, conduzidos diretamente pela empresa ou 
em articulação com os Estados, em áreas situadas na bacia 
hidrográfica onde se localizam os aproveitamentos de potenciais 
hidráulicos, facultado ao Poder Executivo, previamente à privatização, 
separar e destacar os ativos que considere necessários à condução 
desses programas. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) ( Lei 
9074/95) 

§ 4º Aplica-se ao disposto neste artigo os arts. 27 a 30 da Lei nº 9.074, 
de 7 de julho de 1995. 

Parágrafo único. Aplica-se ao disposto neste artigo os arts. 27 a 30 da 
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. 

Art. 287. As concessões de aproveitamentos hidrelétricos resultantes 
da separação das atividades de distribuição decorrentes do disposto 
no inciso I do art.  62 poderão, a critério do Poder Concedente, ter o 
regime de exploração modificado para produção independente de 
energia, mediante a celebração de contrato oneroso de uso de bem 
público e com prazo de concessão igual ao prazo remanescente do 
contrato de concessão original, observado, no que couber, o disposto 

        § 3º  As concessões de aproveitamentos hidrelétricos resultantes 
da separação das atividades de distribuição de que trata o caput 
deste artigo poderão, a critério do poder concedente, ter o regime de 
exploração modificado para produção independente de energia, 
mediante a celebração de contrato oneroso de uso de bem público e 
com prazo de concessão igual ao prazo remanescente do contrato de 
concessão original, observado, no que couber, o disposto no art. 7º da 
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. (Incluído pela Lei nº 11.488, de 
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no art. 207. 2007) (Art. 20 - Lei 10848/04) 

Parágrafo único. Aplicam-se aos empreendimentos hidrelétricos 
resultantes da separação das atividades de distribuição de que trata 
este artigo, desde que sejam observadas as características de 
pequena central hidrelétrica, as regras de comercialização a que estão 
submetidas às fontes alternativas de energia e as mesmas condições 
aplicáveis aos agentes de que tratam os incisos II e III do art. 43. 

        § 4º  Aplica-se o disposto nos §§ 1º a 8º do art. 26 da Lei nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, bem como as regras de 
comercialização a que estão submetidas às fontes alternativas de 
energia, aos empreendimentos hidrelétricos resultantes da separação 
das atividades de distribuição de que trata este artigo, desde que 
sejam observadas as características previstas no inciso I do art. 26 da 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei nº 
11.488, de 2007) (Lei 10848/04) 

Justificativa : Nova redação com o objetivo de simplificar e 
clarear o dispositivo legal. 

CAPÍTULO III – DA TRANSMISSÃO  

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  

Art. 288. O Poder Concedente definirá as novas instalações de 
transmissão que se destinam à formação da Rede Básica do SIN, as 
de âmbito próprio da concessionária de distribuição e as de interesse 
exclusivo das centrais 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 e as de interesse exclusivo das centrais de geração. ( Lei 
9074/95) 

Justificativa : A definição inicial já foi adotada. 

Art. 289. Para o estabelecimento de instalações de transmissão de 
energia elétrica, em tensão nominal igual ou superior a duzentos e 
trinta kV, poderá ser concedida autorização de estudos às 
concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, sendo-lhes 
reconhecido o direito às servidões necessárias à elaboração dos 
respectivos projetos. 

Art. 1º Para o estabelecimento de instalações de transmissão de 
energia elétrica, em tensão nominal igual ou superior a 230 KV, 
poderá ser concedida autorização de estudos às concessionárias de 
serviços públicos de energia elétrica, sendo-lhes reconhecido o direito 
às servidões necessárias à elaboração dos respectivos projetos. (LEI 
Nº 6.712/79) 

Art. 290. Os proprietários ou possuidores dos terrenos, onde devam 
ser efetuados os estudos referidos no art. 57, são obrigados a permitir, 
às autorizadas, a realização dos levantamentos topográficos e 

Art. 2º Os proprietários ou possuidores dos terrenos, onde devam ser 
efetuados os estudos referidos no artigo anterior, são obrigados a 
permitir, às autorizadas, a realização dos levantamentos topográficos 
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geológicos necessários à elaboração dos projetos, inclusive o 
estabelecimento de acampamentos provisórios para o pessoal técnico 
e operários, respondendo as concessionárias pelos danos que 
causarem. 

 

e geológicos necessários à elaboração dos projetos, inclusive o 
estabelecimento de acampamentos provisórios para o pessoal técnico 
e operários, respondendo as concessionárias pelos danos que 
causarem. (LEI Nº 6.712/79) 

Art. 291. A autorização objeto do art. 57 será concedida pelo Poder 
Concedente ou pela ANEEL mediante delegação. 

Art. 3º A autorização objeto desta lei será concedida pelo Ministro das 
Minas e Energia. (LEI Nº 6.712/79) 

Justificativa : Em face do Art. 3-A e seu §3º, da Lei nº 9.427/96 .  

SEÇÃO II - DAS OUTORGAS DE TRANSMISSÃO  

Art. 292. As instalações de transmissão componentes da Rede Básica 
do SIN serão objeto de concessão mediante licitação e funcionarão na 
modalidade de instalações integradas aos sistemas com regras 
operativas aprovadas pela ANEEL, de forma a assegurar a otimização 
dos recursos eletroenergéticos existentes ou futuros.  

        § 1º   As instalações de transmissão componentes da rede 
básica do Sistema Interligado Nacional - SIN serão objeto de 
concessão mediante licitação e funcionarão na modalidade de 
instalações integradas aos sistemas com regras operativas aprovadas 
pela ANEEL, de forma a assegurar a otimização dos recursos 
eletroenergéticos existentes ou futuros. (Redação dada pela Lei nº 
10.848, de 2004) ( Lei 9074/95) 

         § 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. ( 
Lei 9074/95) 

Justificativa : Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Le i 
nº 9.074/95. Conseqüentemente, esgotado o prazo par a o art. 22. 

         § 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. ( Lei 9074/95) 

Justificativa : Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Le i 
nº 9.074/95. Conseqüentemente, esgotado o prazo par a o art. 22. 
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SEÇÃO III - DAS PRORROGAÇÕES DE OUTORGAS DE 

TRANSMISSÃO. 

 

Art. 293.  As concessões de transmissão de energia elétrica, 
contratadas a partir de 8 de julho de 1995, 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.  

        § 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. (Art. 4º -  Lei 9074/95) 

CAPÍTULO IV – DA DISTRIBUIÇÃO.  

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  

Art. 294.  As concessionárias e as permissionárias de serviço público 
de distribuição de energia elétrica que atuem no SIN não poderão 
desenvolver atividades: 

        § 5º  As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de 
serviço público de distribuição de energia elétrica que atuem no SIN 
não poderão desenvolver atividades: (Incluído pela Lei nº 10.848, de 
2004) ( Art. 4º - Lei 9074/95) 

Justificativa : Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a  
delegação de serviços públicos só pode ser feita at ravés de 
concessão ou de permissão.  

I - de geração de energia elétrica;         I - de geração de energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 10.848, de 
2004) (Art. 4º - Lei 9074/95) 

II - de transmissão de energia elétrica;         II - de transmissão de energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 
10.848, de 2004) (Art. 4º - Lei 9074/95) 

III - de venda de energia a consumidores de que tratam os arts. 118 e 
119, 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;  

        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) (Art. 4º - Lei 9074/95) 
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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 1995, e 
nos respectivos contratos de concessão; ou 

        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) (Art. 4º - Lei 
9074/95) 

V - estranhas ao objeto da concessão, permissão ou autorização, 
exceto nos casos previstos em lei e nos respectivos contratos de 
concessão. 

        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) (Art. 4º - Lei 
9074/95) 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste artigo às 
concessionárias e permissionárias de distribuição e às cooperativas de 
eletrificação rural: 

        § 6º Não se aplica o disposto no § 5º deste artigo às 
concessionárias, permissionárias e autorizadas de distribuição e às 
cooperativas de eletrificação rural: (Redação dada pela Lei nº 11.192, 
de 2006) (Art. 4º - Lei 9074/95) 

Justificativa : Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a  
delegação de serviços públicos só pode ser feita at ravés de 
concessão ou de permissão.  

I - no atendimento a sistemas elétricos isolados;         I - no atendimento a sistemas elétricos isolados; (Incluído pela 
Lei nº 10.848, de 2004) (Art. 4º - Lei 9074/95) 

II – no atendimento ao seu mercado próprio, desde que seja inferior a 
quinhentos GWh/ano e a totalidade da energia gerada seja a ele 
destinada;  

        II – no atendimento ao seu mercado próprio, desde que seja 
inferior a 500 (quinhentos) GWh/ano e a totalidade da energia gerada 
seja a ele destinada; (Redação dada pela Lei nº 11.192, de 2006) (Art. 
4º - Lei 9074/95) 

III - na captação, aplicação ou empréstimo de recursos financeiros 
destinados ao próprio agente ou a sociedade coligada, controlada, 
controladora ou vinculada a controladora comum, desde que 
destinados ao serviço público de energia elétrica, mediante anuência 
prévia da ANEEL, observado o disposto no inciso XIII do art. 5º, 
garantida a modicidade tarifária e atendido ao disposto na Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976. 

        III - na captação, aplicação ou empréstimo de recursos 
financeiros destinados ao próprio agente ou a sociedade coligada, 
controlada, controladora ou vinculada a controladora comum, desde 
que destinados ao serviço público de energia elétrica, mediante 
anuência prévia da ANEEL, observado o disposto no inciso XIII do art. 
3º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com redação dada 
pelo art. 17 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, garantida a 
modicidade tarifária e atendido ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de 
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dezembro de 1976.  (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) (Art. 4º - 
Lei 9074/95) 

Art. 295.  A concessionária de serviço público de distribuição de 
energia elétrica criará no âmbito de sua área de concessão, Conselho 
de Consumidores, de caráter consultivo, composto por igual número de 
representantes das principais classes tarifárias, voltado para 
orientação, análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento, 
tarifas e adequacidades dos serviços prestados ao consumidor final. 

Art. 13. O concessionário de serviço público de distribuição de energia 
elétrica criará no âmbito de sua área de concessão, Conselho de 
Consumidores, de caráter consultivo, composto por igual número de 
representantes das principais classes tarifárias, voltado para 
orientação, análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento, 
tarifas e adequacidades dos serviços prestados ao consumidor final. ( 
Lei 8631/93 ) 

Art. 296. Conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, as 
concessionárias de distribuição deverão incorporar a seus patrimônios 
as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder 
Concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde 
que exista interesse das partes em que sejam transferidas. 

Parágrafo único. Os custos decorrentes dessa incorporação, incluindo 
a reforma das redes, serão considerados pela ANEEL nos processos 
de revisão tarifária.  

 

        Art 15. Conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, as 
concessionárias de distribuição deverão incorporar a seus patrimônios 
as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do 
Poder Concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, 
desde que exista interesse das partes em que sejam transferidas. (Lei 
10848/04) 

        Parágrafo único. Os custos decorrentes dessa incorporação, 
incluindo a reforma das redes, serão considerados pela ANEEL nos 
processos de revisão tarifária. (Lei 10848/04) 

         Art. 20. As pessoas jurídicas concessionárias, permissionárias e 
autorizadas de distribuição e de geração de energia elétrica deverão 
adaptar-se às disposições contidas nos §§ 5º, 6º e 7º do art. 4º da Lei 
nº 9.074, de 7 de julho de 1995, com a redação dada por esta Lei, no 
prazo de 18 (dezoito) meses a contar de sua entrada em vigor. (Lei 
10848/04) 

        § 1º O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado pela 
ANEEL, 1 (uma) única vez, por igual período, se efetivamente 
comprovada a impossibilidade de cumprimento das disposições 
decorrentes de fatores alheios à vontade das concessionárias, 
permissionárias e autorizadas de serviços públicos citados neste 
artigo. (Lei 10848/04) 
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        § 2º Excepcionalmente, as pessoas jurídicas em processo de 
adaptação previsto no caput  deste artigo poderão celebrar novos 
contratos relativos às atividades previstas nos incisos I, II, III e IV do § 
5º do art. 4º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, com a redação 
dada por esta Lei, durante o prazo máximo de 12 (doze) meses, 
contado da data de 11 de dezembro de 2003, observado, em qualquer 
hipótese, o disposto no art. 2º desta Lei e, no caso de empresas sob 
controle da União, dos Estados e dos Municípios, o rito previsto no 
art. 27 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, com redação dada 
por esta Lei. (Lei 10848/04) 

Justificativa : Prazo já decorrido. 

SEÇÃO II - DAS OUTORGAS DE DISTRIBUIÇÃO.  

Art. 297. As instalações de transmissão de âmbito próprio da 
concessionária de distribuição poderão ser consideradas pelo Poder 
Concedente parte integrante da concessão de distribuição.  

Art. 17 § 2º As instalações de transmissão de âmbito próprio do 
concessionário de distribuição poderão ser consideradas pelo poder 
concedente parte integrante da concessão de distribuição. ( Lei 
9074/95) 

Art. 298. Visando a universalização do serviço público de energia 
elétrica, a ANEEL poderá promover licitações para outorga de 
permissões de serviço público de energia elétrica, em áreas já 
concedidas cujos contratos não contenham cláusula de exclusividade. 

Art. 15. Visando a universalização do serviço público de energia 
elétrica, a Aneel poderá promover licitações para outorga de 
permissões de serviço público de energia elétrica, em áreas já 
concedidas cujos contratos não contenham cláusula de exclusividade. 
(Vide Medida Provisória nº 144, de 11.12.2003) (Lei 10438/02) 

§ 1º As licitações poderão ser realizadas, por delegação, pelas 
Agências de Serviços Públicos Estaduais conveniadas, mediante a 
utilização de editais padronizados elaborados pela ANEEL, inclusive o 
contrato de adesão, com observância da Lei nº 8.987, de 1995, e 
demais dispositivos legais específicos para o serviço público de 
energia elétrica, aplicando-se, no que couber e subsidiariamente, a Lei 
nº 8.666, de 1993. 

§ 1º As licitações poderão ser realizadas, por delegação, pelas 
Agências de Serviços Públicos Estaduais conveniadas, mediante a 
utilização de editais padronizados elaborados pela Aneel, inclusive o 
contrato de adesão, com observância da Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, e demais dispositivos legais específicos para o 
serviço público de energia elétrica, aplicando-se, no que couber e 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Lei 
10438/02) 

§ 2º É facultado à ANEEL adotar a modalidade de tomada de preço, § 2º É facultado à ANEEL adotar a modalidade de tomada de preço, 
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devendo, neste caso, mediante ações integradas com as Agências de 
Serviços Públicos Estaduais conveniadas, promover ampla divulgação 
visando o cadastramento de agentes interessados. 

devendo, neste caso, mediante ações integradas com as Agências de 
Serviços Públicos Estaduais conveniadas, promover ampla divulgação 
visando o cadastramento de agentes interessados. (Lei 10438/02) 

§ 3º A permissionária será contratada para prestar serviço público de 
energia elétrica utilizando-se da forma convencional de distribuição, 
podendo, simultaneamente, também prestar o serviço mediante 
associação ou contratação com agentes detentores de tecnologia ou 
titulares de autorização para fontes solar, eólica, biomassa e pequenas 
centrais hidrelétricas. 

§ 3º A permissionária será contratada para prestar serviço público de 
energia elétrica utilizando-se da forma convencional de distribuição, 
podendo, simultaneamente, também prestar o serviço mediante 
associação ou contratação com agentes detentores de tecnologia ou 
titulares de autorização para fontes solar, eólica, biomassa e 
pequenas centrais hidrelétricas. (Lei 10438/02) 

§ 4º À permissionária contratada na forma deste artigo é permitido 
fornecer energia elétrica a todos os consumidores, ligados ou não, 
localizados na área permitida, independentemente de carga e tensão. 

§ 4º À permissionária contratada na forma deste artigo é permitido 
realizar o fornecimento de energia elétrica a todos os consumidores, 
ligados ou não, localizados na área permitida, independentemente de 
carga, tensão e dos prazos de carência previstos nos arts. 15 e 16 da 
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.  (Lei 10438/02) 

Justificativa : o art. 16 não cita prazo de carência. Os prazos d e 
carência do art. 15 já foram superados. 

§ 5º É vedado às concessionárias de serviços públicos de energia 
elétrica, suas controladas e seus controladores, em qualquer grau de 
descendência ou ascendência, bem como outras sociedades 
igualmente controladas ou coligadas, independente do grau de 
colateralidade, participarem das licitações de que trata este artigo. 

§ 5º É vedado às concessionárias de serviços públicos de energia 
elétrica, suas controladas e seus controladores, em qualquer grau de 
descendência ou ascendência, bem como outras sociedades 
igualmente controladas ou coligadas, independente do grau de 
colateralidade, participarem das licitações de que trata este artigo. 
(Lei 10438/02) 

§ 6º A permissão de serviço público de energia elétrica contratada na 
forma deste artigo poderá prever condições e formas de atendimento 
específicas, compatíveis com a tecnologia utilizada.  

§ 6º A permissão de serviço público de energia elétrica contratada na 
forma deste artigo poderá prever condições e formas de atendimento 
específicas, compatíveis com a tecnologia utilizada. (Lei 10438/02) 

Art. 299. Na prorrogação das concessões para distribuição de energia 
elétrica vigentes em 8 de julho de 1995, o Poder Concedente 
diligenciará no sentido de compatibilizar as áreas concedidas às 
empresas distribuidoras com as áreas de atuação de cooperativas de 
eletrificação rural, examinando suas situações de fato como 

        Art. 23. Na prorrogação das atuais concessões para distribuição 
de energia elétrica, o poder concedente diligenciará no sentido de 
compatibilizar as áreas concedidas às empresas distribuidoras com as 
áreas de atuação de cooperativas de eletrificação rural, examinando 
suas situações de fato como prestadoras de serviço público, visando 
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prestadoras de serviço público, visando enquadrar as cooperativas 
como permissionárias de serviço público de energia elétrica. 

enquadrar as cooperativas como permissionárias de serviço público 
de energia elétrica. (Vide Decreto nº 4.855, de 9.10.2003) ( Lei 
9074/95) 

Parágrafo único. Constatado, em processo administrativo, que a 
cooperativa exerce, em situação de fato ou com base em permissão 
anteriormente outorgada, atividade de comercialização de energia 
elétrica a público indistinto localizado em sua área de atuação é 
facultado ao Poder Concedente promover a regularização da 
permissão, preservado o atual regime jurídico próprio das 
cooperativas. 

        § 1º Constatado, em processo administrativo, que a cooperativa 
exerce, em situação de fato ou com base em permissão anteriormente 
outorgada, atividade de comercialização de energia elétrica a público 
indistinto localizado em sua área de atuação é facultado ao poder 
concedente promover a regularização da permissão, preservado o 
atual regime jurídico próprio das cooperativas. (Redação dada pela 
Lei nº 11.192, de 2006)   (Regulamento) ( Lei 9074/95) 

         § 2º O processo de regularização das cooperativas de 
eletrificação rural será definido em regulamentação própria, 
preservando suas peculiaridades associativistas. (Incluído pela Lei nº 
11.192, de 2006)  (Regulamento) ( Lei 9074/95) 

Justificativa : O processo já foi regulamentado pelo Decreto nº 
4.855, de 9 de outubro de 2003. 

SEÇÃO III - DAS PRORROGAÇÕES DE OUTORGAS DE 

DISTRIBUIÇÃO. 

 

Art. 300.  As concessões de distribuição de energia elétrica, 
contratadas a partir de  8 de julho de 1995, 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.  

        § 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. (Art. 4º -  Lei 9074/95) 
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CAPÍTULO V – DOS COMERCIALIZADORES, IMPORTADORES E 

EXPORTADORES. 

 

Art. 301.  É objeto de autorização pelo Poder Concedente, diretamente 
ou mediante delegação à ANEEL, a compra e venda de energia 
elétrica, por agente comercializador. 

   II - a compra e venda de energia elétrica, por agente 
comercializador;(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) (Art. 26 -  
Lei 9427/96) 

Art. 302.  É objeto de autorização pelo Poder Concedente, diretamente 
ou mediante delegação à ANEEL,  a importação e exportação de 
energia elétrica, bem como a implantação dos respectivos sistemas de 
transmissão associados.  

        III - a importação e exportação de energia elétrica, bem como a 
implantação dos respectivos sistemas de transmissão associados; 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) ( Art. 26 - Lei 9427/96) 

CAPÍTULO VI – DA ELETROBRÁS E SUAS SUBSIDIÁRIAS.  

SEÇÃO I - DA CONSTITUIÇÃO DA ELETROBRÁS.   

Art. 303. A Centrais Elétricas Brasileiras S.A.- ELETROBRÁS, 
sociedade por ações, tem por objeto a realização de estudos, projetos, 
construção e operação de usinas produtoras e linhas de transmissão e 
distribuição de energia elétrica, bem como a celebração dos atos de 
comércio decorrentes dessas atividades. 

        Art. 1º Fica a União autorizada a constituir, na forma desta lei, 
uma sociedade por ações que se denominará Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A., e usará a abreviatura ELETROBRÁS para a sua 
razão social.( Lei 3890-A/61 ) 

        Art. 2º A ELETROBRÁS terá por objeto a realização de estudos, 
projetos, construção e operação de usinas produtoras e linhas de 
transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como a (VETADO) 
celebração dos atos de comércio decorrentes dessas atividades. ( Lei 
3890-A/61 )     

Justificativa : Fusão dos artigos 1º e 2º uma vez que a 
constituição já ocorreu. 

    § 1º (VETADO). 

         § 2º Enquanto não for aprovado o Plano Nacional de 
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Eletrificação, a Empresa poderá executar empreendimentos com o 
objetivo de reduzir a falta de energia elétrica nas regiões em que a 
demanda efetiva ultrapasse as disponibilidades da capacidade firme 
dos sistemas existentes, ou seja em vias de ultrapassá-la, (VETADO). 
( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa : Dispositivo já superado por decurso do prazo 
definido.  

         Art. 3º O Presidente da República designará por decreto o 
representante da União nos atos constitutivos da Sociedade. ( Lei 
3890-A/61 ) Justificativa : Providências já adotadas relativas a 
todo o artigo.  

         § 1º Os atos constitutivos serão precedidos: ( Lei 3890-A/61 ) 

         I - de estudo e aprovação pelo Governo, do projeto de 
organização dos serviços básicos da Sociedade; ( Lei 3890-A/61 ) 

         II - de arrolamento com as especificações convenientes dos bens 
e direitos que a União destinar à integralização do seu capital; ( Lei 
3890-A/61 ) 

         III - da elaboração dos Estatutos e sua publicação prévia, para 
conhecimento geral. ( Lei 3890-A/61 ) 

         § 2º Os atos constitutivos compreenderão a aprovação pelo 
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica: ( Lei 3890-A/61 ) 

         I - da avaliação dos bens e direitos arrolados para constituírem 
capital da União; ( Lei 3890-A/61 ) 

         II - dos Estatutos da Sociedade. ( Lei 3890-A/61 ) 

         § 3º Será a Sociedade constituída em sessão pública do 
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, em cuja ata deverão 
constar os Estatutos aprovados, bem como o histórico, e o resumo 
dos atos constitutivos especialmente da avaliação dos bens e direitos 
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convertidos em capital. ( Lei 3890-A/61 ) 

         § 4º A constituição da Sociedade será aprovada por decreto do 
Poder Executivo e sua ata será arquivada, por cópia autêntica, no 
Registro de Comércio. ( Lei 3890-A/61 ) 

         Art. 4º Nos atos constitutivos da ELETROBRÁS fica dispensada 
a exigência mínima de sete acionistas prevista na lei vigente. ( Lei 
3890-A/61 ) 

Justificativa : Providência já adotada  

Art. 304. Nos Estatutos da Sociedade serão observadas, em tudo que 
lhes forem aplicáveis, as normas da Lei das Sociedades Anônimas, 
ficando a sua reforma subordinada à aprovação do Presidente da 
República, mediante decreto. 

        Art. 5º Nos Estatutos da Sociedade serão observadas, em tudo 
que lhes forem aplicáveis, as normas da Lei das Sociedades 
Anônimas, ficando a sua reforma subordinada à aprovação do 
Presidente da República, mediante decreto. ( Lei 3890-A/61 ) 

Art. 305.  Compete a ELETROBRÁS, promover a construção e a 
respectiva operação, através de subsidiárias, de centrais elétricas de 
interesse supra-estadual e de sistemas de transmissão em alta e extra-
alta tensões, que visem a integração interestadual dos sistemas 
elétricos, bem como dos sistemas de transmissão destinados ao 
transporte da energia elétrica produzida em aproveitamentos 
energéticos binacionais. 

        Art 1º Compete a Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - 
ELETROBRÁS -, como órgão de coordenação técnica, financeira e 
administrativa do setor de energia elétrica, promover a construção e a 
respectiva operação, através de subsidiárias de âmbito regional, de 
centrais elétricas de interesse supra-estadual e de sistemas de 
transmissão em alta e extra-alta tensões, que visem a integração 
interestadual dos sistemas elétricos, bem como dos sistemas de 
transmissão destinados ao transporte da energia elétrica produzida 
em aproveitamentos energéticos binacionais. ( Lei 5899/73 ) 

Justificativa : Outras instituições foram legalmente designadas 
para fazer a coordenação técnica, financeira e admi nistrativa do 
setor de energia elétrica.  As subsidiárias já não tem âmbito 
regional.  

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá manter sob a 
administração da ELETROBRÁS linha de transmissão cuja função seja 
a transferência ou intercâmbio de energia entre Estados, encampada 
de empresa concessionária de âmbito Estadual, desde que localizada 

        Parágrafo único. O Poder Executivo poderá manter sob a 
administração da ELETROBRÁS linha de transmissão cuja função 
seja a transferência ou intercâmbio de energia entre Estados, 
encampada de empresa concessionária de âmbito Estadual, desde 
que localizada fora do Estado em que opere esta concessionária. ( Lei 
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fora do Estado em que opere esta concessionária. 5899/73 ) 

SEÇÃO II - DO CAPITAL DA ELETROBRÁS.   

         Art. 6º A ELETROBRÁS terá inicialmente o capital de Cr$ 
3.000.000.000,00 (três bilhões de cruzeiros), divididos em 3.000.000 
(três milhões) de ações ordinárias nominativas, no valor de Cr$ 
1.000,00 (mil cruzeiros) cada uma. ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa : Providência já adotada.  

                 § 1º Até o ano de 1965, o capital da Sociedade será elevado a 
um mínimo de Cr$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de cruzeiros), 
na forma prevista nesta Lei. ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa : Providência já adotada.  

Art. 306. Para aumento do capital da ELETROBRÁS poderão ser 
emitidas ações ordinárias e preferenciais. 

 

        § 2º Para aumento do capital poderão ser emitidas ações 
ordinárias e preferenciais, nominativas ou ao portador, não 
prevalecendo a restrição do parágrafo único do art. 9º do Decreto-Lei 
nº 2.627, de 26 de setembro de 1940. ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa 1: Nos termos do art. 20 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, as ações devem ser nominativas. 

Justificativa 2: O parágrafo único do art. 9º do Decreto-lei nº 
2.627, de 1940 foi revogado pela Lei nº 6.404, de 1 976. 

Parágrafo único. As ações preferenciais terão prioridade no reembolso 
do capital e na distribuição de dividendos de seis por cento ao ano. 

  

        § 3º As ações preferenciais terão prioridade no reembôlso do 
capital e na distribuição de dividendos de 6% (seis por cento) ao ano 
e não terão direito de voto, salvo nos casos dos arts. 81, parágrafo 
único, e 106 do Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940. 
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 644, de 1969) ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa 1: Os arts. 81, parágrafo único, e 106 do Decreto-l ei 
nº 2.627, de 1940 foram revogados pela Lei nº 6.404 , de 1976. 
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Art. 307. Nas emissões de ações ordinárias, a União subscreverá o 
suficiente para lhe garantir o mínimo de cinqüenta e um por cento do 
capital votante.  

        Art. 7º Subscreverá a União a totalidade do capital inicial da 
Sociedade e, nas emissões posteriores de ações ordinárias, o 
suficiente para lhe garantir o mínimo de cinqüenta e um por cento do 
capital votante. ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa : A subscrição do capital inicial já ocorreu. 

         § 1º Para a integralização do capital inicial subscrito pela União, 
fica o Poder Executivo autorizado a incorporar à Sociedade os bens, 
instalações e direitos da União relativos a produção, transmissão e 
distribuição de energia elétrica, inclusive ações, obrigações ou 
créditos resultantes das aplicações do Fundo Federal de Eletrificação, 
nos termos do art. 7º da Lei nº 2.944, de 8 de novembro de 1956. ( Lei 
3890-A/61 ) 

Justificativa : A subscrição do capital inicial já ocorreu.  

         § 2º Se o valor desses bens não bastar para a integralização do 
capital inicial, a União completá-lo-á em dinheiro. ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa : A subscrição do capital inicial já ocorreu.  
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         Art. 8º Far-se-ão à conta do Fundo Federal de Eletrificação as 
integralizações da parte do capital inicial da Sociedade, que 
porventura exceder o valor dos bens a que se refere o artigo anterior, 
e do capital subscrito pela União para cumprimento do disposto no art. 
6º, § 1º, desta Lei. ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa : A subscrição do capital inicial já ocorreu.  

         Parágrafo único. Fica o Tesouro Nacional, no caso de os 
recursos do Fundo não bastarem para a integralização do capital 
inicial, autorizado a fazer adiantamentos ou operações de crédito, por 
antecipação daqueles recursos, até a quantia de Cr$ 
1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros). ( Lei 
3890-A/61 ) 

Justificativa : A subscrição do capital inicial já ocorreu.  

Art. 308. A Sociedade poderá emitir obrigações até o limite do dobro 
do seu capital social integralizado, com ou sem a garantia do Tesouro 
Nacional.  

        Art. 9º A Sociedade poderá emitir, até o limite do dobro do seu 
capital social integralizado, obrigações ao portador, com ou sem a 
garantia do Tesouro Nacional. ( Lei 3890-A/61 ) 

Art. 309. Nos aumentos de capital, será assegurada preferência às 
pessoas jurídicas de direito público, para a tomada de ações da 
Sociedade, respeitado o disposto no art. 75, in fine, e será adotada a 
mesma norma nos lançamentos de obrigações.  

        Art. 10. Nos aumentos de capital, será assegurada preferência 
às pessoas jurídicas de direito público, para a tomada de ações da 
Sociedade, respeitado o disposto no art. 7º, in fine, e será adotada a 
mesma norma nos lançamentos de obrigações. ( Lei 3890-A/61 ) 

Art. 310. Os recursos do Fundo Federal de Eletrificação depositados 
no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 
em conta especial, só poderão ser movimentados pela ELETROBRÁS.  

Parágrafo único. Os saques da ELETROBRÁS, à conta do Fundo, 
serão considerados integralização do seu capital subscrito pela União 
ou adiantamento por conta do capital a ser subscrito pela União. 

        Art. 11. Todos os recursos do Fundo Federal de Eletrificação 
serão depositados no Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico, a crédito de conta especial que só poderá ser 
movimentada pela ELETROBRÁS respeitadas as aplicações ou 
vinculações nos termos do art. 7º, da Lei nº 2.944, de 8 de novembro 
de 1956. Os saques da ELETROBRÁS, à conta do Fundo, serão 
considerados integralização do seu capital subscrito pela União, ou 
adiantamento por conta do capital a ser subscrito pela União, em 
cumprimento do art. 6º, § 1º, desta lei. ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa: Considera-se que não houve a ratificação do 
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“Fundo Federal de Eletrificação” pelo Congresso Nac ional, nos 
termos do art. 36 do “ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS” (CF/88). 
Conseqüentemente, não devem ocorrer novos créditos.  Só a 
movimentação do saldo remanescente.  

         Parágrafo único. Constituirão receita do Fundo Federal de 
Eletrificação e a ele serão recolhidos diretamente pela 
ELETROBRÁS: (Vide Lei nº 4.400, de 1964) ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa : Considera-se que não houve a ratificação do 
“Fundo Federal de Eletrificação” pelo Congresso Nac ional, nos 
termos do art. 36 do “ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS” (CF/88).  

 a) os dividendos das ações da União na ELETROBRÁS; ( Lei 
3890-A/61) 

 

         b) os juros das obrigações ao portador da ELETROBRÁS 
tomadas pela União. ( Lei 3890-A/61 ) 

SEÇÃO III - DA ORGANIZAÇÃO DA ELETROBRÁS.  

Art. 311. A ELETROBRÁS será dirigida por um Conselho de 
Administração, com funções deliberativas e uma Diretoria Executiva. 

  Art. 12. A ELETROBRÁS será dirigida por um Conselho de 
Administração, com funções deliberativas, e uma Diretoria Executiva. 
( Lei 3890-A/61 ) 

§ 1º  O Conselho de Administração será integrado por dez membros, 
eleitos pela Assembléia Geral, que designará dentre eles o Presidente, 
todos com prazo de gestão que não poderá ser superior a três anos, 
admitida a reeleição, assim constituído: 

        § 1º  O Conselho de Administração será integrado por nove 
membros, eleitos pela Assembléia Geral, que designará dentre eles o 
Presidente, todos com prazo de gestão que não poderá ser superior a 
três anos, admitida a reeleição, assim constituído: (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.181-45, de 2001) ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa : Ajuste aos termos do § 4º do art. 141 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a redação dad a pela Lei 
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nº 10.303, de 2001. 

I - sete Conselheiros escolhidos dentre brasileiros de notórios 
conhecimentos e experiência, idoneidade moral e reputação ilibada, 
indicados pelo Ministro de Estado de Minas e Energia; 

        I - sete Conselheiros escolhidos dentre brasileiros de notórios 
conhecimentos e experiência, idoneidade moral e reputação ilibada, 
indicados pelo Ministro de Estado de Minas e Energia; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.181-45, de 2001) ( Lei 3890-A/61 ) 

II- um Conselheiro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, na forma do art. 61 da Lei nº 9.649, de 27 de 
maio de 1998; 

        II - um Conselheiro indicado pelo Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma do art. 61 da Lei nº 
9.649, de 27 de maio de 1998; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.181-45, de 2001) ( Lei 3890-A/61 ) 

III - um Conselheiro eleito pelos acionistas minoritários, pessoas físicas 
e jurídicas de direito privado; 

        III - um Conselheiro eleito pelos acionistas minoritários, pessoas 
físicas e jurídicas de direito privado. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.181-45, de 2001) ( Lei 3890-A/61 ) 

IV - um conselheiro eleito em votação em separado na Assembléia-
Geral, excluído o acionista controlador, nos termos do § 4º do art. 141 
da Lei nº 6.404, de 1976. 

 

§ 2º  O Presidente da ELETROBRÁS será escolhido dentre os 
membros do Conselho de Administração. 

        § 2º  O Presidente da ELETROBRÁS será escolhido dentre os 
membros do Conselho de Administração. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.181-45, de 2001) ( Lei 3890-A/61 ) 

§ 3º  A Diretoria-Executiva compor-se-á do Presidente e dos diretores.         § 3º  A Diretoria-Executiva compor-se-á do Presidente e dos 
diretores. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.181-45, de 
2001) ( Lei 3890-A/61 ) 

§ 4º  O Presidente e os diretores não poderão exercer funções de 
direção, administração ou consultoria em empresas de economia 
privada, concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, ou 
de empresas de direito privado ligadas de qualquer forma ao setor de 
energia elétrica, salvo nas subsidiárias, controladas e empresas 
concessionárias sob controle dos Estados em que a ELETROBRÁS 
tenha participação acionária, onde poderão exercer cargos no 
conselho de administração, observadas as disposições da Lei  nº 

        § 4º  O Presidente e os diretores não poderão exercer funções 
de direção, administração ou consultoria em empresas de economia 
privada, concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, ou 
de empresas de direito privado ligadas de qualquer forma ao setor 
elétrico, salvo nas subsidiárias, controladas e empresas 
concessionárias sobre controle dos Estados em que a ELETROBRÁS 
tenha participação acionária, onde poderão exercer cargos no 
conselho de administração, observadas as disposições da Lei nº 
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9.292, de 12 de julho de 1996, quanto ao percebimento de 
remuneração.  

9.292, de 12 de julho de 1996, quanto ao percebimento de 
remuneração. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.181-45, de 
2001) ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa : Acerto de linguagem. 

Art. 312.  O Conselho Fiscal, de caráter permanente, compõe-se de 
cinco membros e respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia Geral 
Ordinária, todos brasileiros e domiciliados no País, observados os 
requisitos e impedimentos fixados pela Lei das Sociedades por Ações, 
acionistas ou não, dos quais um será eleito pelos detentores das ações 
ordinárias minoritárias e outro pelos detentores das ações 
preferenciais, em votação em separado.  

        Art. 13.  O Conselho Fiscal, de caráter permanente, compõe-se 
de cinco membros e respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia 
Geral Ordinária, todos brasileiros e domiciliados no País, observados 
os requisitos e impedimentos fixados pela Lei das Sociedades por 
Ações, acionistas ou não, dos quais um será eleito pelos detentores 
das ações ordinárias minoritárias e outro pelos detentores das ações 
preferenciais, em votação em separado. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.181-45, de 2001) ( Lei 3890-A/61 ) 

§ 1º  Dentre os membros do Conselho Fiscal, um será indicado pelo 
Ministro de Estado da Fazenda, como representante do Tesouro 
Nacional. 

        § 1º  Dentre os membros do Conselho Fiscal, um será indicado 
pelo Ministro de Estado da Fazenda, como representante do Tesouro 
Nacional. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.181-45, de 
2001) ( Lei 3890-A/61) 

§ 2º  Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência 
injustificada a duas reuniões consecutivas, será o membro do 
Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo 
suplente. 

        § 2º  Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência 
injustificada a duas reuniões consecutivas, será o membro do 
Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo 
respectivo suplente. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.181-
45, de 2001) ( Lei 3890-A/61 ) 

§ 3º  O mandato dos membros do Conselho Fiscal é de um ano, 
permitida a reeleição. 

        § 3º  O mandato dos membros do Conselho Fiscal é de um ano, 
permitida a reeleição. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.181-45, de 2001) ( Lei 3890-A/61 ) 

Art. 313. É privativo dos brasileiros o exercício dos cargos e funções 
de membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e 
do Conselho Fiscal da Sociedade. 

        Art. 14. É privativo dos brasileiros o exercício dos cargos e 
funções de membros da Diretoria Executiva, do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal da Sociedade. ( Lei 3890-A/61 ) 

Art. 314. A direção da ELETROBRÁS e as das Sociedades dela 
subsidiárias são obrigadas a prestar as informações que lhes forem 

        Art. 23. A direção da ELETROBRÁS e as das Sociedades dela 
subsidiárias são obrigadas a prestar as informações que lhes forem 
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solicitadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal ou 
qualquer de suas Comissões. 

solicitadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal ou 
qualquer de suas Comissões. ( Lei 3890-A/61 ) 

§ 1º O Presidente da ELETROBRÁS é obrigado a comparecer perante 
qualquer das Comissões de uma ou de outra Casa do Congresso, 
quando convocado para pessoalmente prestar informações acerca do 
assunto previamente determinado. 

        § 1º O Presidente da ELETROBRÁS é obrigado a comparecer 
perante qualquer das Comissões de uma ou de outra Casa do 
Congresso, quando convocado para pessoalmente prestar 
informações acerca do assunto previamente determinado. ( Lei 3890-
A/61 ) 

§ 2º A falta de comparecimento, sem justificação importa na perda do 
cargo. 

        § 2º A falta de comparecimento, sem justificação importa na 
perda do cargo. ( Lei 3890-A/61 ) 

Art. 315. A concessão de financiamento a sociedades de economia 
mista, em que os Estados ou Municípios sejam majoritários, não 
confere à ELETROBRÁS direito de lhes indicar diretor. 

    Art. 2º A concessão de financiamento a sociedades de economia 
mista, em que os Estados ou Municípios sejam majoritários, não 
confere à Eletrobrás direito de lhes indicar diretor.(Lei nº 4.400/64) 

Art. 316.  Será representante da União nas Assembléias Gerais da 
ELETROBRÁS o Ministro das Minas e Energia ou pessoa por ele 
credenciada.  

    Art. 5º Será representante da União nas Assembléias Gerais da 
Eletrobrás o Ministro das Minas e Energia ou pessoa por êle 
credenciada. (Lei nº 4.400/64). 

Art. 317. A Assembléia Geral dos Acionistas poderá fixar porcentagens 
ou gratificações por conta dos lucros para a administração da 
ELETROBRÁS e das subsidiárias, nos termos dos §§ 1º  e 2º do art. 
152 da Lei nº 6.404, de 1976. 

        Art. 22. Somente quando os dividendos atingirem seis por cento, 
poderá a Assembléia Geral dos Acionistas fixar porcentagens ou 
gratificações por conta dos lucros para a administração da Sociedade 
e das subsidiárias. ( Lei 3890-A/61). 

Justificativa : Ajuste aos termos do § 1º do art. 152 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a redação dad a pela Lei 
nº 10.303, de 2001.  

Art. 318. Prescreverão os Estatutos da ELETROBRÁS normas 
específicas para a participação dos seus empregados nos lucros da 
Sociedade, nos termos da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000. 

 

Art. 24. Prescreverão os Estatutos da ELETROBRÁS normas 
específicas para a participação dos seus empregados nos lucros da 
Sociedade, quando estes alcançarem seis por cento do capital, as 
quais deverão prevalecer até que seja regulamentado o inciso IV do 
art. 157 da Constituição Federal. ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa 1: O inciso IV do art. 157 é da Constituição Federa l de 
18 de setembro de 1946. 
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Justificativa 2: A Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, disp õe 
sobre a participação dos trabalhadores nos lucros o u resultados 
da empresa e dá outras providências. 

 

         Art. 17. A ELETROBRÁS cooperará com os serviços 
governamentais incumbidos da elaboração e execução da política 
oficial de energia elétrica, especialmente: ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa: Com a criação da ANEEL (Lei nº 9.427/96), do ONS 
(Lei nº 9.648/98), do CMSE (Lei nº 10.848/04) e da EPE (Lei nº 
10.847/04), outras entidades receberam as incumbênc ias 
previstas nos parágrafos do art. 17.  

         I - sugerindo as medidas que transcendam dos encargos que lhe 
são atribuídos (VETADO); ( Lei 3890-A/61 ) 

         II - indicando os empreendimentos e as medidas que devam ser 
objeto de planos (VETADO); ( Lei 3890-A/61 ) 

         III - promovendo, junto aos órgãos competentes, a ampliação de 
empreendimentos já existentes, ou a execução de outros, a serem 
iniciados, se capazes de acelerar o desenvolvimento da indústria de 
energia elétrica do País, principalmente em face das limitações 
impostas pelo balanço de pagamentos. ( Lei 3890-A/61 ) 

         Art. 18. A Sociedade e suas subsidiárias, (VETADO) gozarão da 
isenção de tributos, (VETADO) incidentes sobre a importação de 
maquinismos, seus sobressalentes e acessórios, aparelhos, 
ferramentas, instrumentos e materiais destinados a construção, 
instalação, ampliação, melhoramentos, funcionamento, exploração, 
conservação e manutenção das suas instalações, desde que não 
existam similares de produção nacional. ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa : Considerado como não recepcionado pela 
Constituição Federal de 1988, em face do disposto no inciso II  
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do §1º do art. 173 (incluído pela Emenda Constituci onal nº 19, de 
1998) e do disposto no §2º do mesmo art. 173. 

         § 1º (VETADO). ( Lei 3890-A/61 ) 

         § 2º Todos os materiais e mercadorias referidos neste artigo, 
serão desembaraçados mediante "vistos" dos inspetores da 
Alfândega. ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa : Considerado como não recepcionado pela 
Constituição Federal de 1988, em face do disposto n o inciso II  
do §1º do art. 173 (incluído pela Emenda Constituci onal nº 19, de 
1998) e do disposto no §2º do mesmo art. 173.  

         Art. 19. Fica assegurado à Sociedade e às subsidiárias o direito 
de promover desapropriação, nos termos da legislação em vigor. ( Lei 
3890-A/61 ) 

Justificativa : Com a Lei nº 9.074/95, o direito de desapropriaçã o 
está garantido para os casos de concessões, permiss ões e 
autorizações.  

  

  

SEÇÃO IV - DAS SUBSIDIÁRIAS.  

Art. 319. São consideradas subsidiárias da ELETROBRÁS:         Art 2º São consideradas subsidiárias da ELETROBRÁS de 
âmbito regional: ( Lei 5899/73 ) 

Justificativa : A atuação regional das subsidiárias da 
ELETROBRÁS foi eliminada com as regras de comercial ização e 
de concessões definidas pela Lei nº 10.848 de 2004.  

I - Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A – 
ELETROSUL; 

        I - Centrais Elétricas do Sul do Brasil S. A. - ELETROSUL, com 
atuação nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; 
( Lei 5899/73 ) 
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Justificativa : Ajuste à nova denominação,citada na Lei nº 
10.848/04. 

II - FURNAS - Centrais Elétricas S. A.;         II - FURNAS - Centrais Elétricas S. A., com atuação no Distrito 
Federal e nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Guanabara, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso, estes dois últimos, 
respectivamente, ao Sul dos paralelos de 15º 30' (quinze graus e 
trinta minutos) e 18º(dezoito graus); ( Lei 5899/73 ) 

III - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF; 

 

        III - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, com 
atuação nos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão; ( Lei 
5899/73 ) 

IV - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S. A. – ELETRONORTE;         IV - Centrais EIétricas do Norte do Brasil S. A. - 
ELETRONORTE, com atuação nos Estados de Goiás, Mato Grosso, 
respectivamente, ao norte dos paralelos de 15º 30’ (quinze graus e 
trinta minutos) e 18º (dezoito graus), Pará, Amazonas e Acre e 
Territórios Federais de Rondônia, Roraima e Amapá. ( Lei 5899/73 ) 

         Parágrafo único. Poderão ser consideradas, por decreto, como 
de âmbito regional, outras subsidiárias da ELETROBRÁS, bem como 
promovida a redivisão das áreas de atuação de cada uma delas. ( Lei 
5899/73 ) 

Justificativa : A atuação regional das subsidiárias da 
ELETROBRÁS foi eliminada com as regras de comercial ização e 
de concessões definidas pela Lei nº 10.848 de 2004.  

 

V - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE;         § 1º Ficam excluídas do Programa Nacional de Desestatização - 
PND a empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS e 
suas controladas: Furnas Centrais Elétricas S/A, Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco - CHESF, Centrais Elétricas do Norte do 
Brasil S/A - ELETRONORTE e Empresa Transmissora de Energia 
Elétrica do Sul do Brasil S/A - ELETROSUL e a Companhia de 
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Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE. (Art. 31 - Lei 
10848/04) 

Justificativa 1: Providência já adotada. 

Justificativa 2: O §1º do art. 31 da Lei nº 10848/04 reconheceu a  
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE 
como empresa controlada pela ELETROBRÁS. 

VI - Eletrobrás Termonuclear S.A – ELETRONUCLEAR.     Art. 1º São transferidos pela União: 

    I - à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, mediante 
capitalização, as ações representativas do capital da Nuclebrás 
Engenharia S.A. - NUCLEN, recebidas em dação em pagamento da 
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB; (Lei nº 7.915/89). 

Justificativa : A denominação da Nuclebrás Engenharia S.A. – 
NUCLEN foi alterada para Eletrobrás Termonuclear S. A – 
ELETRONUCLEAR pelo Decreto S/N de 23 de dezembro de  1997. 

Parágrafo único. Fica a Empresa Transmissora de Energia Elétrica do 
Sul do Brasil S/A – ELETROSUL autorizada a prestar os serviços 
públicos de geração e de transmissão de energia elétrica, mediante 
concessão ou autorização, na forma da lei, podendo adaptar seus 
estatutos e sua razão social a essas atividades. 

        § 2º Fica a Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do 
Brasil S/A – ELETROSUL autorizada a prestar os serviços públicos de 
geração e de transmissão de energia elétrica, mediante concessão ou 
autorização, na forma da lei, podendo adaptar seus estatutos e sua 
razão social a essas atividades. (Lei 10848/04) 

Art. 320. A ELETROBRÁS operará diretamente ou por intermédio de 
subsidiárias ou empresas a que se associar, para cumprimento de seu 
objeto social. 

Art. 15. A ELETROBRÁS operará diretamente ou por intermédio de 
subsidiárias ou empresas a que se associar, para cumprimento de 
seu objeto social. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) ( Lei 
3890-A/61 ) 

§ 1º  A ELETROBRÁS, diretamente ou por meio de suas subsidiárias 
ou controladas, poderá associar-se, com ou sem aporte de recursos, 
para constituição de consórcios empresariais ou participação em 
sociedades, com ou sem poder de controle, no Brasil ou no exterior, 
que se destinem direta ou indiretamente à exploração da produção ou 
transmissão de energia elétrica sob regime de concessão ou 

§ 1º  A Eletrobrás, diretamente ou por meio de suas subsidiárias ou 
controladas, poderá associar-se, com ou sem aporte de recursos, 
para constituição de consórcios empresariais ou participação em 
sociedades, com ou sem poder de controle, no Brasil ou no exterior, 
que se destinem direta ou indiretamente à exploração da produção ou 
transmissão de energia elétrica sob regime de concessão ou 
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autorização. autorização. (alterado pela Lei nº 11.651, de 7 abril de 2008) ( Lei 
3890-A/61) 

§ 2º A aquisição de bens e a contratação de serviços pela 
ELETROBRÁS e suas controladas CHESF, FURNAS, 
ELETRONORTE, ELETROSUL E ELETRONUCLEAR, poderá se dar 
nas modalidades de consulta e pregão, observado, no que for 
aplicável, o disposto nos arts. 55 a 58 da Lei nº 9.472, de 16 de julho 
de 1997 e nos termos de regulamento próprio. 

        § 2º A aquisição de bens e a contratação de serviços pela 
Eletrobrás e suas controladas Chesf, Furnas, Eletronorte, Eletrosul e 
Eletronuclear, poderá se dar nas modalidades de consulta e pregão, 
observado, no que for aplicável, o disposto nos arts. 55 a 58 da Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, e nos termos de regulamento próprio. 
(Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002) ( Lei 3890-A/61 ) 

§ 3º O disposto no § 2° não se aplica às contrataçõ es referentes a 
obras e serviços de engenharia, cujos procedimentos deverão 
observar as normas gerais de licitação e contratação para a 
Administração Pública. 

        § 3º O disposto no § 2º não se aplica às contratações referentes 
a obras e serviços de engenharia, cujos procedimentos deverão 
observar as normas gerais de licitação e contratação para a 
Administração Pública. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002) ( Lei 
3890-A/61 ) 

Art. 321. Nas subsidiárias que a ELETROBRÁS vier a organizar, serão 
observados, no que forem aplicáveis, os princípios gerais desta lei, 
salvo quanto à estrutura da administração, que poderá adaptar-se às 
peculiaridades e à importância dos serviços de cada uma, bem como 
às condições de participação dos demais sócios. 

        Art. 16. Nas subsidiárias que a ELETROBRÁS vier a organizar, 
serão observados, no que forem aplicáveis, os princípios gerais desta 
lei, salvo quanto à estrutura da administração, que poderá adaptar-se 
às peculiaridades e à importância dos serviços de cada uma, bem 
como às condições de participação dos demais sócios. ( Lei 3890-
A/61 ) 

§ 1º As subsidiárias obedecerão às normas administrativas, 
financeiras, técnicas e contábeis, tanto quanto possível uniformes, 
estabelecidas pela ELETROBRÁS. 

        § 1º As subsidiárias obedecerão às normas administrativas, 
financeiras, técnicas e contábeis, tanto quanto possível uniformes, 
estabelecidas pela ELETROBRÁS. ( Lei 3890-A/61 ) 

§ 2º Os representantes da ELETROBRÁS na administração das 
sociedades, subsidiárias ou não, de que esta participa, serão 
escolhidos pelo seu Conselho de Administração por maioria de votos. 

        § 2º Os representantes da ELETROBRÁS na administração das 
sociedades, subsidiárias ou não, de que esta participa, serão 
escolhidos pelo seu Conselho de Administração por maioria de votos. 
( Lei 3890-A/61 ) 

SEÇÃO V – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES.  

Art. 322. O Poder Executivo poderá dar garantia a financiamentos 
externos contratados pela ELETROBRÁS ou pelas subsidiárias, 

        Art. 20. O Poder Executivo poderá dar garantia a financiamentos 
externos contratados pela Sociedade ou pelas subsidiárias, através 
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através do Tesouro Nacional ou por intermédio do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, observadas as normas do art. 
21 da Lei nº  1.628, de 20 de junho de 1952, no que forem aplicáveis. 

do Tesouro Nacional ou por intermédio do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico, observadas as normas do art. 21 da Lei 
número 1.628, de 20 de junho de 1952, no que forem 
aplicáveis.(Renumerado do Parágrafo Único pela Lei nº 4.400, de 
1964) ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa : Ajuste do nome da entidade: Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social  

         Art. 25. A União poderá contratar com a Sociedade ou suas 
subsidiárias a execução de obras e serviços condizentes com o seu 
objetivo e não constantes do Plano Nacional de Eletrificação, para os 
quais forem destinados recursos financeiros especiais. ( Lei 3890-
A/61) 

Justificativa : Dispositivo prejudicado pelos arts. 173 e 175 da 
Constituição Federal e pelas disposições da Lei nº 8.987/95 e nº 
10.848/04. Os Planos Nacionais de Eletrificação já não existem 
como exigência legal. Ajuste aos termos da Lei nº 1 0.847/04. 

         § 1º As obras realizadas na forma deste artigo poderão ser 
incorporadas pela União à ELETROBRÁS, ou suas subsidiárias, a 
partir do momento em que sua rentabilidade assegure a remuneração 
do investimento à taxa estabelecida pela lei para as empresas de 
eletricidade. ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa : Desde o advento da Lei nº 8.631, de 1993, não exi ste 
remuneração assegurada do investimento à taxa estab elecida 
por Lei. Em paralelo, existem novas regras para con cessões, 
permissões  e autorizações. 

         § 2º Enquanto não for preenchida a condição do parágrafo 
anterior, e sempre que o preferir a União, poderão as obras referidas 
neste artigo ser operadas, pela ELETROBRÁS, ou suas subsidiárias, 
por conta da União, mediante convênio. ( Lei 3890-A/61 ) 
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Justificativa : Prejudicado. Vide justificativa do caput e §1 º. 

 Art. 26. O suprimento de energia elétrica, pela Eletrobrás, a outras 
emprêsas, para efeito de distribuição as zonas de que estas últimas 
sejam concessionárias, será realizado na forma e mediante tarifas 
estabelecidas pela legislação em vigor. (Redação dada pela Lei nº 
4.400, de 1964)   ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa : Em função dos leilões realizados nos termos da Le i 
nº 10.848/04, os geradores já não tem “tarifas” e s im “preços”. A 
tarifa continua válida para a comercialização da en ergia de Itaipu.  

Art. 323. Os militares e os funcionários públicos civis da União e das 
entidades autárquicas, para estatais e das sociedades de economia 
mista, federais, poderão servir na ELETROBRÁS, em funções de 
direção, de chefia e de natureza técnica, não podendo, todavia, nos 
termos dos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal, 
acumular remunerações, sob pena de se considerar como tendo 
renunciado ao cargo primitivo. 

        Art. 27. Os militares e os funcionários públicos civis da União e 
das entidades autárquicas, para estatais e das sociedades de 
economia mista, federais, poderão servir na ELETROBRÁS, em 
funções de direção, de chefia e de natureza técnica, na forma do 
Decreto-Lei nº 6.877 de 18 de setembro de 1944, não podendo, 
todavia, acumular vencimentos, gratificações ou quaisquer outras 
vantagens, sob pena de se considerar como tendo renunciado ao 
cargo primitivo. ( Lei 3890-A/61 ) 

Justificativa: Entende-se que o Decreto-lei nº 6.877, de 18 de 
setembro de 1944, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 
1988, em função dos termos do art. 37 da mesma. 

Art. 324.  A Sociedade contribuirá para a formação do pessoal técnico 
necessário à indústria da energia elétrica, bem como a preparação de 
operários qualificados, através de cursos especializados, que 
organizará, podendo também conceder auxílio aos estabelecimentos 
de ensino do País ou bolsas de estudo no exterior e assinar convênios 
com entidades que colaboram na formação de pessoal técnico 
especializado.  

        Art. 28. A Sociedade contribuirá para a formação do pessoal 
técnico necessário à indústria da energia elétrica, bem como a 
preparação de operários qualificados, através de cursos 
especializados, que organizará, podendo também conceder auxílio 
aos estabelecimentos de ensino do País ou bolsas de estudo no 
exterior e assinar convênios com entidades que colaboram na 
formação de pessoal técnico especializado. ( Lei 3890-A/61 ) 

Art. 325. Aos empregados e servidores da Sociedade aplicar-se-ão os 
preceitos da legislação do trabalho nas suas relações com a Empresa 
e suas subsidiárias.  

        Art. 29. Aos empregados e servidores da Sociedade aplicar-se-
ão os preceitos da legislação do trabalho nas suas relações com a 
Empresa e suas subsidiárias. ( Lei 3890-A/61 ) 
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         Art. 1º Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS 
autorizada a efetuar capitalização de parte dos créditos que detém 
junto à Companhia Energética do Maranhão – CEMAR. (Lei 
10889/04) 

Justificativa : Providência já adotada. 

         Parágrafo único. Para o fim previsto neste artigo, a 
ELETROBRÁS ampliará a sua participação no capital social da 
CEMAR, mediante processo de aumento de capital da empresa. (Lei 
10889/04) 

Justificativa : Providência já adotada.  

Art. 326.  Estende-se às sociedades concessionárias de serviço 
público de energia elétrica, cujo controle acionário tiver sido ou vier a 
ser adquirido pela ELETROBRÁS, o disposto no art. 89 desta Lei. 

 

    Art. 1º Estende-se às sociedades concessionárias de serviço 
público de energia elétrica, cujo contrôle acionário tiver sido ou vier a 
ser adquirido pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 
ELETROBRÁS, o disposto no art. 16 da lei nº 3.890-A, de 21 de abril 
de 1961. (Lei 5.372/67) 

Art. 327.  Fica a ELETROBRÁS autorizada a alienar às entidades do 
Poder Público as ações ordinárias que possui de empresas 
concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, 
admitida a manutenção de participação acionária minoritária.  

Art. 15. Fica a ELETROBRÁS autorizada a alienar as entidades do 
Poder Público as ações ordinárias que possui de empresas 
concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, 
admitida a manutenção de participação acionária minoritária. (Lei 
8631/93) 

CAPÍTULO VII – DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA 

ELÉTRICO. 

 

Art. 328.  As atividades de coordenação e controle da operação da 
geração e da transmissão de energia elétrica, integrantes do SIN, 
serão executadas, mediante autorização do Poder Concedente, pelo 
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, fiscalizado e regulado pela ANEEL, 
a ser integrado por titulares de concessão, permissão ou autorização e 
consumidores que tenham exercido a opção prevista nos arts. 118 e 

       Art. 13.  As atividades de coordenação e controle da operação da 
geração e da transmissão de energia elétrica, integrantes do Sistema 
Interligado Nacional - SIN, serão executadas pelo Operador Nacional 
do Sistema Elétrico - ONS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, mediante autorização do Poder Concedente, fiscalizado e 
regulado pela ANEEL, a ser integrado por titulares de concessão, 
permissão ou autorização e consumidores que tenham exercido a 
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119 e que sejam conectados à Rede Básica. opção prevista nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, e que sejam conectados à rede básica. (Redação dada pela Lei 
nº 10.848, de 2004) (Regulamento) (Lei 9648/98) 

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras funções que lhe forem 
atribuídas pelo Poder Concedente, constituem atribuições do ONS: 

        Parágrafo único.  Sem prejuízo de outras funções que lhe forem 
atribuídas pelo Poder Concedente, constituirão atribuições do ONS: 
(Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) (Lei 9648/98) 

I - o planejamento e a programação da operação e o despacho 
centralizado da geração, com vistas a otimização dos sistemas 
eletroenergéticos interligados; 

        a) o planejamento e a programação da operação e o despacho 
centralizado da geração, com vistas a otimização dos sistemas 
eletroenergéticos interligados; (Lei 9648/98) 

II - a supervisão e coordenação dos centros de operação de sistemas 
elétricos; 

        b) a supervisão e coordenação dos centros de operação de 
sistemas elétricos; (Lei 9648/98) 

III - a supervisão e controle da operação dos sistemas 
eletroenergéticos nacionais interligados e das interligações 
internacionais; 

        c) a supervisão e controle da operação dos sistemas 
eletroenergéticos nacionais interligados e das interligações 
internacionais; (Lei 9648/98) 

IV - a contratação e administração de serviços de transmissão de 
energia elétrica e respectivas condições de acesso, bem como dos 
serviços ancilares; 

        d) a contratação e administração de serviços de transmissão de 
energia elétrica e respectivas condições de acesso, bem como dos 
serviços ancilares; (Lei 9648/98) 

V - propor ao Poder Concedente as ampliações das instalações da 
Rede Básica, bem como os reforços dos sistemas existentes, a serem 
considerados no planejamento da expansão dos sistemas de 
transmissão; 

       e) propor ao Poder Concedente as ampliações das instalações da 
rede básica, bem como os reforços dos sistemas existentes, a serem 
considerados no planejamento da expansão dos sistemas de 
transmissão; (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) (Lei 
9648/98) 

VI - propor regras para a operação das instalações de transmissão da 
Rede Básica do SIN, a serem aprovadas pela ANEEL. 

        f) propor regras para a operação das instalações de transmissão 
da rede básica do SIN, a serem aprovadas pela ANEEL. (Redação 
dada pela Lei nº 10.848, de 2004) (Lei 9648/98) 

Art. 329. Cabe ao Poder Concedente definir as regras de organização 
do ONS e implementar os procedimentos necessários ao seu 
funcionamento. 

Art. 14. Cabe ao Poder Concedente definir as regras de organização 
do ONS e implementar os procedimentos necessários ao seu 
funcionamento. (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) 
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(Regulamento) (Lei 9648/98) 

§ 1º O ONS será dirigido por um Diretor-Geral e quatro Diretores, em 
regime de colegiado, sendo três indicados pelo Poder Concedente, 
incluindo o Diretor-Geral, e dois pelos agentes, com mandatos de 
quatro anos não coincidentes, permitida uma única recondução.  

§ 1º O ONS será dirigido por 1 (um) Diretor-Geral e 4 (quatro) 
Diretores, em regime de colegiado, sendo 3 (três) indicados pelo 
Poder Concedente, incluindo o Diretor-Geral, e 2 (dois) pelos agentes, 
com mandatos de 4 (quatro) anos não coincidentes, permitida uma 
única recondução. (Art. 14 - Lei 9.648/98) 

§ 2º A exoneração imotivada de dirigente do ONS somente poderá ser 
efetuada nos quatro meses iniciais do mandato, findos os quais é 
assegurado seu pleno e integral exercício.  

§ 2º A exoneração imotivada de dirigente do ONS somente poderá ser 
efetuada nos 4 (quatro) meses iniciais do mandato, findos os quais é 
assegurado seu pleno e integral exercício. (Art. 14 - Lei 9.648/98) 

§ 3º Constitui motivo para a exoneração de dirigente do ONS, em 
qualquer época, a condenação em ação penal transitada em julgado.  

§ 3º Constitui motivo para a exoneração de dirigente do ONS, em 
qualquer época, a condenação em ação penal transitada em julgado. 
(Art. 14 - Lei 9.648/98) 

§ 4ºO Conselho de Administração do ONS será integrado, entre outros, 
por representantes dos agentes setoriais de cada uma das categorias 
de Geração, Transmissão e Distribuição. 

§ 4º O Conselho de Administração do ONS será integrado, entre 
outros, por representantes dos agentes setoriais de cada uma das 
categorias de Geração, Transmissão e Distribuição." (NR) (Art. 14 - 
Lei 9.648/98) 

Art. 330.  A coordenação operacional terá por objetivo principal o uso 
racional das instalações de geração e de transmissão existentes e que 
vierem a existir nos sistemas interligados, assegurando ainda:. 

 

        Art 13. A coordenação operacional, a que se refere o artigo 
anterior, terá por objetivo principal o uso racional das instalações 
geradoras e de transmissão existentes e que vierem a existir nos 
sistemas interligados das Regiões Sudeste e Sul, assegurando ainda: 
( Lei 5899/73 ) 

Justificativa 1: O artigo 12 foi revogado pela Lei nº 9.648, de 1 998. 

Justificativa 2: O sistema interligado abrange as Regiões 
Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. 

I - que se dê utilização prioritária à potência e energia produzidas na 
central hidrelétrica de ITAIPU; 

        I - que se dê utilização prioritária à potência e energia produzidas 
na central elétrica de ITAIPU; ( Lei 5899/73 ) 

II - que os ônus e vantagens decorrentes das variações de condições         II - que os ônus e vantagens decorrentes das variações de 
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hidrológicas em relação ao período hidrológico crítico sejam rateados 
entre as empresas geradoras dos sistemas, de acordo com critérios 
que serão estabelecidos pelo Poder Executivo; 

condições hidrológicas em relação ao período hidrológico crítico 
sejam rateados entre todas as empresas concessionárias daqueles 
sistemas, de acordo com critérios que serão estabelecidos pelo Poder 
Executivo; ( Lei 5899/73 ) 

Justificativa : Nem todas concessionárias participam dos citados 
ônus e vantagens. Em paralelo, também as autorizada s podem 
participar (art. 26 da Lei nº 9.427/96). 

         III - que os ônus e vantagens decorrentes do consumo dos 
combustíveis fósseis, para atender às necessidades dos sistemas 
interligados ou por imposição de interesse nacional, sejam rateados 
entre todas as empresas concessionárias daqueles sistemas, de 
acordo com critérios que serão estabelecidos pelo Poder Executivo. ( 
Lei 5899/73 ) 

Justificativa : O rateio dos ônus e vantagens decorrentes do 
consumo dos combustíveis fósseis (CCC) nos sistemas  
interligados foi extinto com o art. 11 da Lei nº 9. 648/98. 

         Parágrafo único. A coordenação operacional poderá estender os 
princípios estabelecidos neste artigo, à operação conjugada de ambos 
os sistemas, a critério da ELETR0BÁS. ( Lei 5899/73 ) 

Justificativa : A coordenação operacional já abrange as regiões 
Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. 

         Art. 15. Constituído o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a 
ele serão progressivamente transferidas as atividades e atribuições 
atualmente exercidas pelo Grupo Coordenador para Operação 
Interligada - GCOI, criado pela Lei nº 5.899, de 1973, e a parte 
correspondente desenvolvida pelo Comitê Coordenador de 
Operações do Norte/Nordeste - CCON. (Lei 9648/98) 

        § 1º A ELETROBRÁS e suas subsidiárias são autorizadas a 
transferir ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, nas condições 
que forem aprovadas pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, os 
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ativos constitutivos do Centro Nacional de Operação do Sistema - 
CNOS e dos Centros de Operação do Sistema - COS, bem como os 
demais bens vinculados à coordenação da operação do sistema 
elétrico. (Lei 9648/98) 

        § 2º A transferência das atribuições previstas neste artigo deverá 
estar ultimada no prazo de nove meses, a contar da constituição do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico, quando ficará extinto o GCOI. 
(Lei 9648/98) 

Justificativa : Providências já superadas. 

Art. 331.  Na operação do SIN, serão considerados:  

I - a otimização do uso dos recursos eletroenergéticos para o 
atendimento aos requisitos da carga, considerando as condições 
técnicas e econômicas para o despacho das usinas; 

II - as necessidades de energia dos agentes; 

III - os mecanismos de segurança operativa, podendo incluir curvas de 
aversão ao risco de déficit de energia; 

IV - as restrições de transmissão;  

V - o custo do déficit de energia; 

VI - as interligações internacionais.  

        § 4º Na operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, serão 
considerados: (Art. 1º - Lei 10848/04) 

        I - a otimização do uso dos recursos eletroenergéticos para o 
atendimento aos requisitos da carga, considerando as condições 
técnicas e econômicas para o despacho das usinas; (Lei 10848/04) 

        II - as necessidades de energia dos agentes; (Lei 10848/04) 

        III - os mecanismos de segurança operativa, podendo incluir 
curvas de aversão ao risco de deficit  de energia; (Lei 10848/04) 

        IV - as restrições de transmissão; (Lei 10848/04) 

        V - o custo do deficit  de energia; e(Lei 10848/04) 

        VI - as interligações internacionais. (Lei 10848/04) 

Art. 332. Ao aproveitamento referido no inciso III do art. 43 que 
funcionar interligado e/ou integrado ao sistema elétrico, é assegurada 
a participação nas vantagens técnicas e econômicas da operação 
interligada, especialmente em sistemática ou mecanismo de 
realocação de energia entre usinas, destinado a mitigação dos riscos 
hidrológicos, devendo também se submeter ao rateio do ônus, quando 
ocorrer. 

Art. 26        § 2º Ao aproveitamento referido neste artigo que funcionar 
interligado e ou integrado ao sistema elétrico, é assegurada a 
participação nas vantagens técnicas e econômicas da operação 
interligada, especialmente em sistemática ou mecanismo de 
realocação de energia entre usinas, destinado a mitigação dos riscos 
hidrológicos, devendo também se submeter ao rateio do ônus, quando 
ocorrer. (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 2002) ( Lei 9427/96) 

Art. 333.  O ONS deverá adotar todas as medidas necessárias para         Art. 23.  O Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS deverá 
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dar cumprimento ao disposto nesta Lei. 

 

adotar todas as medidas necessárias para dar cumprimento ao 
disposto nesta Lei. (Regulamento) (Lei 10848/04) 

        Parágrafo único. A ANEEL deverá regular e fiscalizar o processo 
de adequação do ONS à regulamentação prevista no art. 14 da Lei nº 
9.648, de 27 de maio de 1998, com a redação dada por esta Lei, 
incluindo o critério de não-coincidência de mandatos de diretores, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da publicação da 
regulamentação desta Lei, nos termos do art. 27 desta Lei. (Lei 
10848/04) 

Justificativa : Providência já adotada em relação ao parágrafo. 

CAPÍTULO VIII – DA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. 

 

Art. 334. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE é 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob autorização 
do Poder Concedente e regulação e fiscalização pela ANEEL, com a 
finalidade de viabilizar a comercialização de energia elétrica de que 
trata esta Lei. 

§ 1º A CCEE é integrada por titulares de concessão, permissão ou 
autorização, por outros agentes vinculados aos serviços e às 
instalações de energia elétrica, e pelos consumidores enquadrados 
nos arts. 118 e 119. 

§ 2º  A regulamentação deste artigo pelo Poder Concedente deverá 
abranger, dentre outras matérias, a definição das regras de 
funcionamento e organização da CCEE, bem como a forma de 
participação dos agentes do setor de energia elétrica nessa Câmara. 

§ 3º O Conselho de Administração da CCEE será integrado, entre 
outros, por representantes dos agentes setoriais de cada uma das 
categorias de Geração, Distribuição e Comercialização. 

        Art. 4º  Fica autorizada a criação da Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica - CCEE, pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, sob autorização do Poder Concedente e regulação e 
fiscalização pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com 
a finalidade de viabilizar a comercialização de energia elétrica de que 
trata esta Lei. (Lei 10848/04) 

Justificativa : A criação da CCEE já ocorreu. 

        § 1º A CCEE será integrada por titulares de concessão, 
permissão ou autorização, por outros agentes vinculados aos serviços 
e às instalações de energia elétrica, e pelos consumidores 
enquadrados nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. 
(Lei 10848/04) 

        § 2º  A regulamentação deste artigo pelo Poder Concedente 
deverá abranger, dentre outras matérias, a definição das regras de 
funcionamento e organização da CCEE, bem como a forma de 
participação dos agentes do setor elétrico nessa Câmara. (Lei 
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§ 4º  Os custeios administrativo e operacional da CCEE decorrerão de 
contribuições de seus membros e emolumentos cobrados sobre as 
operações realizadas, vedado o repasse em reajuste tarifário. 

 § 5º  As regras para a resolução das eventuais divergências entre os 
agentes integrantes da CCEE são estabelecidas na convenção de 
comercialização e em seu estatuto social, que deverão tratar do 
mecanismo e da convenção de arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307, 
de 23 de setembro de 1996.  

§ 6º As empresas públicas e as sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias ou controladas, titulares de concessão, permissão e 
autorização, ficam autorizadas a integrar a CCEE e a aderir ao 
mecanismo e à convenção de arbitragem previstos no § 5º deste 
artigo. 

§ 7º  Consideram-se disponíveis os direitos relativos a créditos e 
débitos decorrentes das operações realizadas no âmbito da CCEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10848/04) 

        § 3º O Conselho de Administração da CCEE será integrado, 
entre outros, por representantes dos agentes setoriais de cada uma 
das categorias de Geração, Distribuição e Comercialização. (Lei 
10848/04) 

        § 4º  Os custeios administrativo e operacional da CCEE 
decorrerão de contribuições de seus membros e emolumentos 
cobrados sobre as operações realizadas, vedado o repasse em 
reajuste tarifário. (Lei 10848/04) 

          § 5º  As regras para a resolução das eventuais divergências 
entre os agentes integrantes da CCEE serão estabelecidas na 
convenção de comercialização e em seu estatuto social, que deverão 
tratar do mecanismo e da convenção de arbitragem, nos termos da 
Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. (Lei 10848/04) 

        § 6º  As empresas públicas e as sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias ou controladas, titulares de concessão, permissão e 
autorização, ficam autorizadas a integrar a CCEE e a aderir ao 
mecanismo e à convenção de arbitragem previstos no § 5º deste 
artigo. (Lei 10848/04) 

        § 7º  Consideram-se disponíveis os direitos relativos a créditos e 
débitos decorrentes das operações realizadas no âmbito da CCEE. 
(Lei 10848/04) 

        Art. 5º  A CCEE sucederá ao Mercado Atacadista de Energia 
Elétrica - MAE, criado na forma da Lei nº 10.433, de 24 de abril de 
2002, cabendo-lhes adotar todas as medidas necessárias para dar 
cumprimento ao disposto nesta Lei. (Lei 10848/04) 

Justificativa  para exclusão: Providências já superadas. 

        § 1º  Visando a assegurar a continuidade das operações de 
contabilização e de liquidação promovidas pelo MAE, a ANEEL 
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regulará e conduzirá o processo de transição necessário à 
constituição e à efetiva operação da CCEE, a ser concluído no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação da 
regulamentação desta Lei, nos termos do art. 27 desta Lei, mantidas, 
durante a transição, as obrigações previstas no art. 1º da Lei nº 
10.433, de 24 de abril de 2002. (Lei 10848/04) 

Justificativa  para exclusão: Providências já superadas. 

        § 2º  As disposições desta Lei não afetam os direitos e as 
obrigações resultantes das operações de compra e venda de energia 
elétrica realizadas no âmbito do MAE até a data de conclusão do 
processo de transição previsto neste artigo, estejam elas já 
contabilizadas e liquidadas ou não. (Lei 10848/04) 

Justificativa  para exclusão: Providências já superadas. 

        § 3º  Os bens, os recursos e as instalações pertencentes ao 
MAE ficam vinculados às suas operações até que os agentes 
promovam sua incorporação ao patrimônio da CCEE, obedecidos os 
procedimentos e as diretrizes estabelecidos em regulação específica 
da ANEEL. (Lei 10848/04) 

Justificativa  para exclusão: Providências já superadas. 

§ 8º  Aplicam-se às pessoas jurídicas integrantes da CCEE o 
estabelecido no art. 47 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e a respectiva regulamentação, relativamente às operações do 
mercado de curto prazo. 

        § 4º  Aplicam-se às pessoas jurídicas integrantes da CCEE o 
estabelecido no art. 47 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e a respectiva regulamentação, relativamente às operações do 
mercado de curto prazo. (Lei 10848/04) 

Art. 335. Nos processos de definição de preços e de contabilização e 
liquidação das operações realizadas no mercado de curto prazo, serão 
considerados intervalos de tempo e escalas de preços previamente 
estabelecidos que deverão refletir as variações do valor econômico da 
energia elétrica, observando inclusive os seguintes fatores:      

 I - o disposto nos incisos I a VI do art. 99. 

   § 5º Nos processos de definição de preços e de contabilização e 
liquidação das operações realizadas no mercado de curto prazo, 
serão considerados intervalos de tempo e escalas de preços 
previamente estabelecidos que deverão refletir as variações do valor 
econômico da energia elétrica, observando inclusive os seguintes 
fatores: (Art. 1º - Lei 10848/04) 
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II - o mecanismo de realocação de energia para mitigação do risco 
hidrológico; e 

III - o tratamento para os serviços ancilares de energia elétrica.  

 

        I - o disposto nos incisos I a VI do § 4º deste artigo; (Lei 
10848/04) 

        II - o mecanismo de realocação de energia para mitigação do 
risco hidrológico; e (Lei 10848/04) 

        III - o tratamento para os serviços ancilares de energia elétrica. 
(Lei 10848/04) 

TÍTULO IV – DA ORGANIZAÇÃO COMERCIAL.  

CAPÍTULO I – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃ O 

DE ENERGIA ELÉTRICA. 

 

Art. 336. A comercialização de energia elétrica entre concessionárias, 
permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de energia 
elétrica, bem como destes com seus consumidores, no SIN, dar-se-á 
mediante contratação regulada ou livre, nos termos desta Lei e do seu 
regulamento, o qual, observadas as diretrizes estabelecidas nos 
parágrafos deste artigo, deverá dispor sobre: 

I - condições gerais e processos de contratação regulada; 

II - condições de contratação livre; 

III - processos de definição de preços e condições de contabilização e 
liquidação das operações realizadas no mercado de curto prazo; 

IV - instituição da convenção de comercialização; 

V - regras e procedimentos de comercialização, inclusive as relativas 
ao intercâmbio internacional de energia elétrica; 

VI - mecanismos destinados à aplicação do disposto no inciso X do art. 
5º por descumprimento do previsto neste artigo; 

VII - tratamento para os serviços ancilares de energia elétrica e para as 

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 mediante contratação regulada ou 
livre, nos termos desta Lei e do seu regulamento, o qual, observadas 
as diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste artigo, deverá dispor 
sobre: (Lei 10848/04) 

        I - condições gerais e processos de contratação regulada; (Lei 
10848/04) 

        II - condições de contratação livre; (Lei 10848/04) 

        III - processos de definição de preços e condições de 
contabilização e liquidação das operações realizadas no mercado de 
curto prazo; (Lei 10848/04) 

        IV - instituição da convenção de comercialização; (Lei 10848/04) 

        V - regras e procedimentos de comercialização, inclusive as 
relativas ao intercâmbio internacional de energia elétrica; (Lei 
10848/04) 
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restrições de transmissão; 

VIII - mecanismo de realocação de energia para mitigação do risco 
hidrológico; 

IX - limites de contratação vinculados a instalações de geração ou à 
importação de energia elétrica, mediante critérios de garantia de 
suprimento; 

X - critérios gerais de garantia de suprimento de energia elétrica que 
assegurem o equilíbrio adequado entre confiabilidade de fornecimento 
e modicidade de tarifas e preços, a serem propostos pelo Conselho 
Nacional de Política Energética - CNPE; e 

XI - mecanismos de proteção aos consumidores. 

        VI - mecanismos destinados à aplicação do disposto no art. 3º, 
inciso X, da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, por 
descumprimento do previsto neste artigo; (Lei 10848/04) 

        VII - tratamento para os serviços ancilares de energia elétrica e 
para as restrições de transmissão; (Lei 10848/04) 

        VIII - mecanismo de realocação de energia para mitigação do 
risco hidrológico; (Lei 10848/04) 

        IX - limites de contratação vinculados a instalações de geração 
ou à importação de energia elétrica, mediante critérios de garantia de 
suprimento; (Lei 10848/04) 

        X - critérios gerais de garantia de suprimento de energia elétrica 
que assegurem o equilíbrio adequado entre confiabilidade de 
fornecimento e modicidade de tarifas e preços, a serem propostos 
pelo Conselho Nacional de Política Energética - CNPE; e(Lei 
10848/04) 

        XI - mecanismos de proteção aos consumidores. (Lei 10848/04) 

§ 1º A comercialização de que trata este artigo será realizada nos 
ambientes de contratação regulada e de contratação livre. 

§ 2º Submeter-se-ão à contratação regulada a compra de energia 
elétrica por concessionárias e permissionárias do serviço público de 
distribuição de energia elétrica, nos termos do art. 113 e o 
fornecimento de energia elétrica para o mercado regulado. 

 

 

 

§ 3º A contratação livre dar-se-á nos termos do art. 120 mediante 
operações de compra e venda de energia elétrica envolvendo os 
agentes concessionárias e autorizadas de geração, comercializadores 

        § 1º A comercialização de que trata este artigo será realizada 
nos ambientes de contratação regulada e de contratação livre. (Lei 
10848/04) 

        § 2º Submeter-se-ão à contratação regulada a compra de 
energia elétrica por concessionárias, permissionárias e autorizadas do 
serviço público de distribuição de energia elétrica, nos termos do art. 
2º desta Lei, e o fornecimento de energia elétrica para o mercado 
regulado. (Lei 10848/04) 

Justificativa : Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a  
delegação de serviços públicos só pode ser feita at ravés de 
concessão ou de permissão.  

        § 3º A contratação livre dar-se-á nos termos do art. 10 da Lei nº 
9.648, de 27 de maio de 1998, mediante operações de compra e 
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e importadores de energia elétrica e os consumidores que atendam às 
condições previstas nos arts. 118 e 119. 

 

venda de energia elétrica envolvendo os agentes concessionários e 
autorizados de geração, comercializadores e importadores de energia 
elétrica e os consumidores que atendam às condições previstas nos 
arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, com a redação 
dada por esta Lei. (Lei 10848/04) 

§ 4º A comercialização de que trata este artigo será realizada nos 
termos da Convenção de Comercialização, instituída pela ANEEL, que 
prevê: 

I - as obrigações e os direitos dos agentes do setor de energia elétrica; 

II - as garantias financeiras; 

III - as penalidades; e 

IV - as regras e procedimentos de comercialização, inclusive os 
relativos ao intercâmbio internacional de energia elétrica. 

§ 5º Com vistas a assegurar o adequado equilíbrio entre confiabilidade 
de fornecimento e modicidade de tarifas e preços, o Conselho Nacional 
de Política Energética – CNPE proporá critérios gerais de garantia de 
suprimento, a serem considerados no cálculo das energias 
asseguradas e em outros respaldos físicos para a contratação de 
energia elétrica, incluindo importação.  

§ 6º A comercialização de energia elétrica de que trata este artigo será 
feita com a observância de mecanismos de proteção aos 
consumidores, incluindo os limites de repasses de custo de aquisição 
de energia elétrica de que trata o art. 113. 

§ 7º As regras de comercialização previstas nesta Lei aplicam-se às 
concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração, de 
distribuição e de comercialização de energia elétrica, incluindo as 
empresas sob controle federal, estadual ou municipal. 

   § 6º A comercialização de que trata este artigo será realizada nos 
termos da Convenção de Comercialização, a ser instituída pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, que deverá prever: 
(Lei 10848/04) 

Justificativa : A Convenção de Comercialização já foi instituída 
pela ANEEL. 

        I - as obrigações e os direitos dos agentes do setor elétrico; (Lei 
10848/04) 

        II - as garantias financeiras; (Lei 10848/04) 

        III - as penalidades; e(Lei 10848/04) 

        IV - as regras e procedimentos de comercialização, inclusive os 
relativos ao intercâmbio internacional de energia elétrica. (Lei 
10848/04) 

        § 7º Com vistas em assegurar o adequado equilíbrio entre 
confiabilidade de fornecimento e modicidade de tarifas e preços, o 
Conselho Nacional de Política Energética – CNPE proporá critérios 
gerais de garantia de suprimento, a serem considerados no cálculo 
das energias asseguradas e em outros respaldos físicos para a 
contratação de energia elétrica, incluindo importação. (Lei 10848/04) 

        § 8º A comercialização de energia elétrica de que trata este 
artigo será feita com a observância de mecanismos de proteção aos 
consumidores, incluindo os limites de repasses de custo de aquisição 
de energia elétrica de que trata o art. 2º desta Lei. (Lei 10848/04) 

        § 9º As regras de comercialização previstas nesta Lei aplicam-se 
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às concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração, de 
distribuição e de comercialização de energia elétrica, incluindo as 
empresas sob controle federal, estadual ou municipal. (Lei 10848/04) 

Art. 337.  Para todos os efeitos legais, a compra e venda de energia 
elétrica entre concessionárias ou autorizadas, deve ser contratada 
separadamente do acesso e uso dos sistemas de transmissão e 
distribuição. 

        Art. 9º Para todos os efeitos legais, a compra e venda de energia 
elétrica entre concessionários ou autorizados, deve ser contratada 
separadamente do acesso e uso dos sistemas de transmissão e 
distribuição. (Lei 9648/98) 

  

CAPÍTULO II – DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE SERVIÇOS  

PÚBLICOS. 

 

SEÇÃO I - DAS REGRAS GERAIS.  

Art. 338. Os consumidores de energia elétrica das concessionárias ou 
permissionárias de serviço público que não exercerem a opção 
prevista nos arts. 118 e 119, deverão substituir os atuais contratos de 
fornecimento de energia por contratos equivalentes de conexão e uso 
dos sistemas de transmissão e distribuição e de compra de energia 
elétrica. 

Art. 3º Os consumidores de energia elétrica das concessionárias ou 
permissionárias de serviço público que não exercerem a opção 
prevista nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, 
deverão substituir os atuais contratos de fornecimento de energia por 
contratos equivalentes de conexão e uso dos sistemas de 
transmissão e distribuição e de compra de energia elétrica. (Lei 
10604/02) 

 Art. 3º - § 1º O valor da tarifa de energia elétrica referente aos 
contratos de compra de que trata o caput  será estabelecido em 
conformidade com a política energética e por regulamentação da 
Aneel. (Lei 10604/02) 

Justificativa : Considerado no Capítulo relativo às tarifas. 

§ 1º A alteração dos contratos de que trata este artigo será realizada 
sem prejuízo dos direitos estabelecidos nos contratos em vigor, 
devendo as concessionárias e permissionárias, com antecedência de 
no mínimo noventa dias da sua extinção ou prorrogação automática, 

§ 2º A alteração dos contratos de que trata este artigo será realizada 
sem prejuízo dos direitos estabelecidos nos contratos em vigor, 
devendo as concessionárias e permissionárias, com antecedência de 
no mínimo noventa dias da sua extinção ou prorrogação automática, 
encaminhar para o consumidor o texto dos novos contratos. (Lei 
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encaminhar para o consumidor o texto dos novos contratos. 10604/02) 

§ 2º Na aplicação deste artigo, salvo as alterações necessárias para 
constituição dos contratos de conexão e uso dos sistemas elétricos, as 
decorrentes de dispositivos legais supervenientes e as livremente 
pactuadas pelas partes, é vedado à concessionária e permissionária 
introduzir unilateralmente nos novos contratos de fornecimento outras 
alterações. 

§ 3º Na aplicação deste artigo, salvo as alterações necessárias para 
constituição dos contratos de conexão e uso dos sistemas elétricos, 
as decorrentes de dispositivos legais supervenientes e as livremente 
pactuadas pelas partes, é vedado à concessionária e permissionária 
introduzir unilateralmente nos novos contratos de fornecimento outras 
alterações. (Lei 10604/02) 

Art. 339.  Ficam autorizados as concessionárias a contratarem com 
seus consumidores fornecimentos que tenham por base tarifas 
diferenciadas, que contemplem o custo do respectivo atendimento, ou 
a existência de energia elétrica temporariamente excedente. 

Art. 14. Ficam autorizados os concessionários a contratarem com 
seus consumidores fornecimentos que tenham por base tarifas 
diferenciadas, que contemplem o custo do respectivo atendimento, ou 
a existência de energia elétrica temporariamente excedente. ( Lei 
8631/93 ) 

Art. 340.  As concessionárias e permissionárias de distribuição de 
energia elétrica poderão, conforme disciplina a ser estabelecida pela 
ANEEL, condicionar a continuidade do fornecimento aos usuários 
inadimplentes de mais de uma fatura mensal em um período de doze 
meses: 

I – ao oferecimento de depósito-caução, limitado ao valor inadimplido, 
não se aplicando o disposto neste inciso ao consumidor integrante da 
Classe Residencial; ou 

II – à comprovação de vínculo entre o titular da unidade consumidora e 
o imóvel onde ela se encontra, não se aplicando o disposto neste 
inciso ao consumidor integrante da Subclasse Residencial Baixa 
Renda. 

§ 1º Em se tratando de inadimplência de usuário apto à livre aquisição 
de energia, poderá a concessionária ou permissionária do serviço 
público de distribuição de energia elétrica exigir que o usuário 
inadimplente, para utilizar-se do serviço de distribuição, apresente 
contrato de compra de energia junto a outro agente comercializador. 

§ 2º Não se aplica o disposto nos incisos I e II deste artigo aos 

        Art. 24. As concessionárias e permissionárias de distribuição de 
energia elétrica poderão, conforme disciplina a ser estabelecida pela 
ANEEL, condicionar a continuidade do fornecimento aos usuários 
inadimplentes de mais de uma fatura mensal em um período de 12 
(doze) meses: (Lei 10848/04) 

        I – ao oferecimento de depósito-caução, limitado ao valor 
inadimplido, não se aplicando o disposto neste inciso ao consumidor 
integrante da Classe Residencial; ou(Lei 10848/04) 

        II – à comprovação de vínculo entre o titular da unidade 
consumidora e o imóvel onde ela se encontra, não se aplicando o 
disposto neste inciso ao consumidor integrante da Subclasse 
Residencial Baixa Renda. (Lei 10848/04) 

        § 1º Em se tratando de inadimplência de usuário apto à livre 
aquisição de energia, poderá a concessionária ou permissionária do 
serviço público de distribuição de energia elétrica exigir que o usuário 
inadimplente, para utilizar-se do serviço de distribuição, apresente 
contrato de compra de energia junto a outro agente comercializador. 
(Lei 10848/04) 
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consumidores que prestam serviços públicos essenciais.         § 2º Não se aplica o disposto nos incisos I e II deste artigo aos 
consumidores que prestam serviços públicos essenciais. (Lei 
10848/04) 

Art. 341. Os fornecimentos de energia elétrica para serviços de 
iluminação pública, ou para quaisquer serviços públicos de caráter 
local explorados pelas municipalidades, serão regulados por contratos 
de fornecimentos entre estas e as concessionárias ou contratantes, 
observado o disposto nos respectivos contratos de concessão ou de 
exploração, celebrados com o Governo Federal, para distribuição de 
energia elétrica na zona em que se encontrar o município interessado. 

        Parágrafo único. Os fornecimentos de energia elétrica para 
serviços de iluminação pública, ou para quaisquer serviços públicos 
de carater local explorados pelas municipalidades, serão regulados 
por contratos de fornecimentos entre estas e os concessionários ou 
contratantes, observado o disposto nos respectivos contratos de 
concessão ou de exploração, celebrados com o Governo Federal, 
para distribuição de energia elétrica na zona em que se encontrar o 
município interessado.(art. 8º do DL nº 3763/41) 

SEÇÃO II - DO USUÁRIO DE BAIXA RENDA.  

 Art. 1º Os custos, inclusive de natureza operacional, tributária e 
administrativa, relativos à aquisição de energia elétrica (kWh) e à 
contratação de capacidade de geração ou potência (kW) pela 
Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial - CBEE serão 
rateados entre todas as classes de consumidores finais atendidas 
pelo Sistema Elétrico Nacional Interligado, proporcionalmente ao 
consumo individual verificado, mediante adicional tarifário específico, 
segundo regulamentação a ser estabelecida pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - Aneel. (Lei 10438/02) 

Justificativa : Providência já adotada e concluída. 

Art. 342. É considerado consumidor integrante da Subclasse 
Residencial Baixa Renda aquele que, atendido por circuito monofásico, 
tenha consumo mensal inferior a oitenta kWh/mês ou cujo consumo 
situe-se entre oitenta e duzentos e vinte kWh/mês, neste caso desde 
que observe o máximo regional compreendido na faixa e não seja 
excluído da subclasse por outros critérios de enquadramento a serem 
definidos pela ANEEL. 

§ 1º O rateio dos custos relativos à contratação de capacidade de 
geração ou potência (kW) referidos no caput  não se aplica ao 
consumidor integrante da Subclasse Residencial Baixa Renda, assim 
considerado aquele que, atendido por circuito monofásico, tenha 
consumo mensal inferior a 80 kWh/mês ou cujo consumo situe-se 
entre 80 e 220 kWh/mês, neste caso desde que observe o máximo 
regional compreendido na faixa e não seja excluído da subclasse por 
outros critérios de enquadramento a serem definidos pela Aneel. (Lei 
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10438/02) 

Justificativa : O rateio dos custos já foi concluído, mas o novo 
conceito de “consumidor integrante da Subclasse Res idencial 
Baixa Renda” está mantido. 

 § 2º O rateio dos custos relativos à aquisição de energia elétrica 
(kWh) referidos no caput  não se aplica ao consumidor cujo consumo 
mensal seja inferior a 350 kWh integrante da Classe Residencial e 
700 kWh integrante da Classe Rural. (Lei 10438/02) 

Justificativa : Providência já adotada e concluída.  

 § 3º Os resultados financeiros obtidos pela CBEE serão destinados à 
redução dos custos a serem rateados entre os consumidores. (Lei 
10438/02) 

Justificativa : Providência já adotada e concluída.  

 § 4º Até a efetiva liquidação das operações do Mercado Atacadista de 
Energia Elétrica - MAE, fica autorizada a aquisição de energia elétrica 
e de recebíveis do MAE, bem como a contratação de capacidade pela 
CBEE, como instrumentos do Programa Prioritário de 
Termeletricidade - PPT, na forma estabelecida em ato do Poder 
Executivo. (Lei 10438/02) 

Justificativa : Providência já adotada e concluída.  

 § 5º A regulamentação da Aneel de que trata o § 1º, referente aos 
consumidores com faixa de consumo mensal entre 80 e 220 kWh, 
será publicada no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias e, 
ultrapassado este prazo sem regulamentação, será estendido a eles 
também o critério de enquadramento baseado exclusivamente no 
consumo mensal. (Lei 10438/02) 

Justificativa : Prazo já decorrido.  

 § 6º Durante o prazo de que cuida o § 5º, fica mantido o 
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enquadramento eventualmente já existente e aplicável, em cada 
Região ou Concessionária, aos consumidores com faixa de consumo 
mensal entre 80 e 220 kWh. (Lei 10438/02) 

Justificativa : Prazo já decorrido.  

Parágrafo único - Os consumidores com consumo médio mensal 
inferior a oitenta kWh que, em doze meses consecutivos, tiverem dois 
consumos mensais superiores a cento e vinte kWh deverão observar 
os critérios a serem estabelecidos na regulação prevista neste artigo. 

§ 7º Os consumidores com consumo médio mensal inferior a 80 kWh 
que, em 12 (doze) meses consecutivos, tiverem 2 (dois) consumos 
mensais superiores a 120 kWh deverão observar os critérios a serem 
estabelecidos na regulamentação prevista no § 1º. (Lei 10438/02) 

 § 8º (VETADO) (Lei 10438/02) 

Art. 343.  Fica autorizada a concessão de subvenção econômica com a 
finalidade de contribuir para a modicidade da tarifa de fornecimento de 
energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse 
Residencial Baixa Renda a que se refere o art. 110. 

Art. 5º Fica autorizada a concessão de subvenção econômica com a 
finalidade de contribuir para a modicidade da tarifa de fornecimento de 
energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse 
Residencial Baixa Renda a que se refere a Lei nº 10.438, de 2002, 
com efeito a partir da data de sua publicação. (Lei 10604/02) 

Justificativa : Data para vigência já aconteceu.  

§ 1º A subvenção de que trata este artigo será custeada com recursos 
financeiros oriundos do adicional de dividendos devidos à União pela 
ELETROBRÁS, associado às receitas adicionais auferidas pelas 
concessionárias geradoras de serviço público, sob controle federal, 
com a comercialização de energia elétrica nos leilões públicos de que 
trata o art. 124.  

§ 1º A subvenção de que trata este artigo será custeada com recursos 
financeiros oriundos: (Lei 10604/02) 

I - do adicional de dividendos devidos à União pela Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. - Eletrobrás, associado às receitas adicionais 
auferidas pelas concessionárias geradoras de serviço público, sob 
controle federal, com a comercialização de energia elétrica nos leilões 
públicos de que trata o art. 27 da Lei nº 10.438, de 2002; e (Lei 
10604/02) 

 II – na insuficiência dos recursos previstos no inciso I, nos exercícios 
de 2002 e 2003, com recursos da Reserva Global de Reversão – 
RGR, instituída pela Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, cuja 
prorrogação de arrecadação foi estendida até o ano 2010, por força 
do art. 18 da Lei nº 10.438, de 2002. (Lei 10604/02) 
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Justificativa : Prazo já decorrido. A prorrogação de arrecadação já 
está tratada na Seção I do CAPÍTULO relativo à “RES ERVA 
GLOBAL DE REVERSÃO”. 

§ 2º Para efeito de cálculo do adicional de dividendos de que trata o § 
1º, serão consideradas as receitas oriundas da comercialização da 
energia elétrica decorrente da redução gradual de contratação 
compulsória ocorrida de 1998 a 2006. 

 

§ 2º Para efeito de cálculo do adicional de dividendos de que trata o § 
1º, serão consideradas as receitas oriundas da comercialização da 
energia elétrica decorrente da redução gradual de contratação de que 
trata o inciso II do art. 10 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.  (Lei 
10604/02) 

Justificativa : O inciso II do art. 10 da Lei nº 9.648, de 27 de maio 
de 1998, faz referência aos “contratos iniciais”, n ão mais 
vigentes e que não estão considerados na Lei Consol idada. A 
energia compulsoriamente contratada de 1998 a 2006 está 
atualmente sendo vendida nos leilões no mercado reg ulado ou 
no ACL. 

§ 3º O montante associado de no mínimo sessenta e no máximo 
oitenta por cento do adicional de dividendos referido no §1º será 
utilizado no custeio da subvenção a que se refere este artigo. 

§ 3º O montante associado de no mínimo sessenta e no máximo 
oitenta por cento do adicional de dividendos referido no § 1º será 
utilizado no custeio da subvenção a que se refere este artigo. (Lei 
10604/02) 

§ 4º Compete à ANEEL implementar a aplicação dos recursos da 
subvenção econômica referida neste artigo. 

§ 4º Competirá à Aneel implementar a aplicação dos recursos da 
subvenção econômica referida neste artigo. (Lei 10604/02) 

  

SEÇÃO III - DA UNIVERSALIZAÇÃO.  

Art. 344. No estabelecimento das metas de universalização do uso da 
energia elétrica, a ANEEL fixará, para cada concessionária e 
permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica: 

Art. 14. No estabelecimento das metas de universalização do uso da 
energia elétrica, a Aneel fixará, para cada concessionária e 
permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica: 
(Lei 10438/02) 

I - áreas, progressivamente crescentes, em torno das redes de 
distribuição, no interior das quais o atendimento em tensão inferior a 
dois mil e trezentos volts, ainda que necessária a extensão de rede 

I - áreas, progressivamente crescentes, em torno das redes de 
distribuição, no interior das quais o atendimento em tensão inferior a 
2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão 
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primária de tensão inferior ou igual a cento e trinta e oito kV, e carga 
instalada na unidade consumidora de até cinqüenta kW, será sem 
ônus de qualquer espécie para o solicitante que possuir característica 
de enquadramento no Grupo B, excetuado o subgrupo iluminação 
pública, e que ainda não for atendido com energia elétrica pela 
distribuidora local; 

inferior ou igual a 138kV, e carga instalada na unidade consumidora 
de até 50kW, será sem ônus de qualquer espécie para o solicitante 
que possuir característica de enquadramento no Grupo B, excetuado 
o subgrupo iluminação pública, e que ainda não for atendido com 
energia elétrica pela distribuidora local; (Redação dada pela Lei nº 
10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 

II - áreas, progressivamente decrescentes, no interior das quais o 
atendimento em tensão inferior a dois mil e trezentos volts, ainda que 
necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 
cento e trinta e oito kV, e carga instalada na unidade consumidora de 
até cinqüenta kW, poderá ser diferido pela concessionária ou 
permissionária para horizontes temporais preestabelecidos pela 
ANEEL, quando o solicitante do serviço, que possuir característica de 
enquadramento no Grupo B, excetuado o subgrupo iluminação pública, 
e que ainda não for atendido com energia elétrica pela distribuidora 
local, será atendido sem ônus de qualquer espécie. 

II - áreas, progressivamente decrescentes, no interior das quais o 
atendimento em tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a 
extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kV, e carga 
instalada na unidade consumidora de até 50kW, poderá ser diferido 
pela concessionária ou permissionária para horizontes temporais 
preestabelecidos pela ANEEL, quando o solicitante do serviço, que 
possuir característica de enquadramento no Grupo B, excetuado o 
subgrupo iluminação pública, e que ainda não for atendido com 
energia elétrica pela distribuidora local, será atendido sem ônus de 
qualquer espécie. (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) 
(Lei 10438/02) 

§ 1º O atendimento dos pedidos de nova ligação ou aumento de carga 
dos consumidores que não se enquadram nos termos dos incisos I e II 
deste artigo, será realizado à custa da concessionária ou 
permissionária, conforme regulação específica estabelecida pela 
ANEEL. 

 

§ 1º O atendimento dos pedidos de nova ligação ou aumento de carga 
dos consumidores que não se enquadram nos termos dos incisos I e 
II deste artigo, será realizado à custa da concessionária ou 
permissionária, conforme regulamento específico a ser estabelecido 
pela ANEEL, que deverá ser submetido a Audiência Pública. 
(Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 

Justificativa : A regulação específica já foi estabelecida pela 
ANEEL. 

§ 2º É facultado ao consumidor de qualquer classe contribuir para o 
seu atendimento, com vistas a compensar a diferença verificada entre 
o custo total do atendimento e o limite estabelecido conforme o §1º.  

§ 2º É facultado ao consumidor de qualquer classe contribuir para o 

seu atendimento, com vistas em compensar a diferença verificada 

entre o custo total do atendimento e o limite a ser estabelecido no § 

1º. (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 
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Justificativa : A regulação específica já foi estabelecida pela 
ANEEL. 

§ 3º Na regulação do § 1º deste artigo, a ANEEL levará em conta as 
características da carga atendida, a rentabilidade do investimento, a 
capacidade econômica e financeira do distribuidor local, a preservação 
da modicidade tarifária e as desigualdades regionais. 

§ 3º Na regulamentação do § 1º deste artigo, a ANEEL levará em 
conta as características da carga atendida, a rentabilidade do 
investimento, a capacidade econômica e financeira do distribuidor 
local, a preservação da modicidade tarifária e as desigualdades 
regionais. (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) (Lei 10438/02) 

§ 4º Na regulação deste artigo, a ANEEL levará em conta, dentre 
outros fatores, a taxa de atendimento da concessionária ou 
permissionária, considerada no global e desagregada por Município e 
a capacidade técnica, econômica e financeira necessárias ao 
atendimento das metas de universalização. 

§ 4º Na regulamentação deste artigo, a ANEEL levará em conta, 
dentre outros fatores, a taxa de atendimento da concessionária ou 
permissionária, considerada no global e desagregada por Município e 
a capacidade técnica, econômica e financeira necessárias ao 
atendimento das metas de universalização. (Redação dada pela Lei 
nº 10.848, de 2004) (Lei 10438/02) 

§ 5º A ANEEL também estabelecerá procedimentos para que o 
consumidor localizado nas áreas referidas no inciso II do caput possa 
antecipar seu atendimento, financiando ou executando, em parte ou no 
todo, as obras necessárias, devendo esse valor lhe ser restituído pela 
concessionária ou permissionária após a carência de prazo igual ao 
que seria necessário para obter sua ligação sem ônus. 

§ 5º A ANEEL também estabelecerá procedimentos para que o 
consumidor localizado nas áreas referidas no inciso II do caput  possa 
antecipar seu atendimento, financiando ou executando, em parte ou 
no todo, as obras necessárias, devendo esse valor lhe ser restituído 
pela concessionária ou permissionária após a carência de prazo igual 
ao que seria necessário para obter sua ligação sem ônus. (Redação 
dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 

§ 6º Para as áreas atendidas por cooperativas de eletrificação rural 
serão consideradas as mesmas metas estabelecidas, quando for o 
caso, para as concessionárias ou permissionárias de serviço público 
de energia elétrica, onde esteja localizada a respectiva cooperativa de 
eletrificação rural, conforme regulação da ANEEL. 

§ 6º Para as áreas atendidas por cooperativas de eletrificação rural 
serão consideradas as mesmas metas estabelecidas, quando for o 
caso, para as concessionárias ou permissionárias de serviço público 
de energia elétrica, onde esteja localizada a respectiva cooperativa de 
eletrificação rural, conforme regulamentação da ANEEL. (Redação 
dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 

§ 7º O financiamento de que trata o § 5º deste artigo, quando realizado 
por órgãos públicos, inclusive da administração indireta, a exceção dos 
aportes a fundo perdido, visando a universalização do serviço, serão 
igualmente restituídos pela concessionária ou permissionária, ou se for 

§ 7º O financiamento de que trata o § 5º deste artigo, quando 
realizado por órgãos públicos, inclusive da administração indireta, a 
exceção dos aportes a fundo perdido, visando a universalização do 
serviço, serão igualmente restituídos pela concessionária ou 
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o caso, cooperativa de eletrificação rural, devendo a ANEEL disciplinar 
o prazo de carência quando o fornecimento for em áreas com prazos 
de diferimento distintos. 

permissionária, ou se for o caso, cooperativa de eletrificação rural, 
devendo a ANEEL disciplinar o prazo de carência quando o 
fornecimento for em áreas com prazos de diferimento distintos. 
(Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 

§ 8º O cumprimento das metas de universalização será verificado pela 
ANEEL, em periodicidade no máximo igual ao estabelecido nos 
contratos de concessão para cada revisão tarifária, devendo os 
desvios repercutir no resultado da revisão mediante metodologia a ser 
publicada. 

§ 8º O cumprimento das metas de universalização será verificado pela 
ANEEL, em periodicidade no máximo igual ao estabelecido nos 
contratos de concessão para cada revisão tarifária, devendo os 
desvios repercutir no resultado da revisão mediante metodologia a ser 
publicada. (Lei 10438/02)  

§ 9º A ANEEL tornará públicas, anualmente, as metas de 
universalização do serviço público de energia elétrica. 

§ 9º A ANEEL tornará públicas, anualmente, as metas de 

universalização do serviço público de energia elétrica. (Incluído pela 

Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 

 § 10. Não fixadas as áreas referidas nos incisos I e II do caput  no 
prazo de um ano contado da publicação desta Lei e até que sejam 
fixadas, a obrigação de as concessionárias e permissionárias de 
serviço público de energia elétrica atenderem aos pedidos de ligação 
sem qualquer espécie ou tipo de ônus para o solicitante aplicar-se-á a 
toda a área concedida ou permitida. (Incluído pela Lei nº 10.762, de 
11.11.2003) (Lei 10438/02) 

Justificativa : Prazo já decorrido e providência adotada.  

 § 11. A partir de 31 de julho de 2002 e até que entre em vigor a 
sistemática de atendimento por área, as concessionárias e 
permissionárias de serviço público de energia elétrica atenderão, 
obrigatoriamente e sem qualquer ônus para o consumidor, ao pedido 
de ligação cujo fornecimento possa ser realizado mediante a extensão 
de rede em tensão secundária de distribuição, ainda que seja 
necessário realizar reforço ou melhoramento na rede primária. 
(Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 
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Justificativa : Prazo já decorrido e providência adotada.  

§ 10. No processo de universalização dos serviços públicos de energia 
elétrica no meio rural, serão priorizados os municípios com índice de 
atendimento aos domicílios inferior a oitenta e cinco por cento, 
calculados com base nos dados do Censo 2000 do IBGE, podendo ser 
subvencionada parcela dos investimentos com recurso da Reserva 
Global de Reversão – RGR e da Conta de Desenvolvimento 
Energético – CDE, nos termos da regulamentação. 

§ 12. No processo de universalização dos serviços públicos de 
energia elétrica no meio rural, serão priorizados os municípios com 
índice de atendimento aos domicílios inferior a oitenta e cinco por 
cento, calculados com base nos dados do Censo 2000 do IBGE, 
podendo ser subvencionada parcela dos investimentos com recurso 
da Reserva Global de Reversão, instituída pela Lei nº 5.655, de 20 de 
maio de 1971 e da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, de 
que trata o art. 13 desta Lei, nos termos da regulamentação. (Incluído 
pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 

§ 11. O Poder Executivo estabelecerá diretrizes específicas que criem 
as condições, os critérios e os procedimentos para a atribuição da 
subvenção econômica às concessionárias e permissionárias de serviço 
público de energia elétrica e, se for o caso, cooperativas de 
eletrificação rural e para a fiscalização da sua aplicação nos 
municípios beneficiados. 

§ 13. O Poder Executivo estabelecerá diretrizes específicas que criem 

as condições, os critérios e os procedimentos para a atribuição da 

subvenção econômica às concessionárias e permissionárias de 

serviço público de energia elétrica e, se for o caso, cooperativas de 

eletrificação rural e para a fiscalização da sua aplicação nos 

municípios beneficiados. (Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) 

(Lei 10438/02) 

  

CAPÍTULO III – DA COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA POR 

CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO. 

 

SEÇÃO I - DA GARANTIA DO ATENDIMENTO À TOTALIDADE D E 

MERCADO. 

 

Art. 345. As concessionárias e as permissionárias de serviço público 
de distribuição de energia elétrica integrantes do SIN deverão garantir 
o atendimento à totalidade de seu mercado, mediante contratação 

        Art. 2º As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas 
de serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema 
Interligado Nacional – SIN deverão garantir o atendimento à totalidade 
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regulada, por meio de licitação, conforme regulamento, o qual, 
observadas as diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste artigo, 
disporá sobre: 

 

 

I - mecanismos de incentivo à contratação que favoreça a modicidade 
tarifária; 

II - garantias; 

III - prazos de antecedência de contratação e de sua vigência; 

IV - mecanismos para cumprimento do disposto no inciso VI do art. 2º 
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997;  

V - condições e limites para repasse do custo de aquisição de energia 
elétrica para os consumidores finais; 

VI - mecanismos para a aplicação do disposto  no inciso X do art. 5º 
por descumprimento do previsto neste artigo. 

 

de seu mercado, mediante contratação regulada, por meio de 
licitação, conforme regulamento, o qual, observadas as diretrizes 
estabelecidas nos parágrafos deste artigo, disporá sobre: (Lei 
10848/04) 

Justificativa : Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a  
delegação de serviços públicos só pode ser feita at ravés de 
concessão ou de permissão.  

        I - mecanismos de incentivo à contratação que favoreça a 
modicidade tarifária; (Lei 10848/04) 

        II - garantias; (Lei 10848/04) 

        III - prazos de antecedência de contratação e de sua vigência; 
(Lei 10848/04) 

        IV - mecanismos para cumprimento do disposto no inciso VI do 
art. 2º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, acrescido por esta 
Lei; (Lei 10848/04) 

        V - condições e limites para repasse do custo de aquisição de 
energia elétrica para os consumidores finais; (Lei 10848/04) 

        VI - mecanismos para a aplicação do disposto no art. 3º, inciso 
X, da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, por descumprimento 
do previsto neste artigo. (Lei 10848/04) 

SEÇÃO II - DO CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGI A 

NO AMBIENTE REGULADO – CCEAR 

 

Art. 346. A contratação regulada de que trata o art. 113 deverá ser 
formalizada por meio de contratos bilaterais denominados Contrato de 
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEAR, 
celebrados entre cada concessionária ou autorizada de geração e 
todas as concessionárias e permissionárias do serviço público de 

        § 2º  A contratação regulada de que trata o caput  deste artigo 
deverá ser formalizada por meio de contratos bilaterais denominados 
Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – 
CCEAR, celebrados entre cada concessionária ou autorizada de 
geração e todas as concessionárias, permissionárias e autorizadas do 
serviço público de distribuição, devendo ser observado o seguinte: 



 86 

distribuição, devendo ser observado o seguinte: 

 

 

 

I - as distribuidoras serão obrigadas a oferecer garantias; 

II - para a energia elétrica proveniente de empreendimentos de 
geração existentes, início de entrega no ano subseqüente ao da 
licitação e prazo de suprimento de no mínimo três e no máximo quinze 
anos; 

III - para a energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de 
geração, início de entrega no terceiro ou no quinto ano após a licitação 
e prazo de suprimento de no mínimo quinze e no máximo trinta e cinco 
anos; 

IV - o início da entrega da energia objeto dos CCEARs poderá ser 
antecipado, mantido o preço e os respectivos critérios de reajuste, com 
vistas no atendimento à quantidade demandada pelos compradores, 
cabendo à ANEEL disciplinar os ajustes nos contratos, de acordo com 
diretrizes do MME. 

§ 1º Na contratação regulada, os riscos hidrológicos serão assumidos 
conforme as seguintes modalidades contratuais: 

I - pelos geradores, nos Contratos de Quantidade de Energia; 

II - pelos compradores, com direito de repasse às tarifas dos 
consumidores finais, nos Contratos de Disponibilidade de Energia. 

§ 2º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as licitações de 
compra das distribuidoras para ajustes, em percentuais a serem 
definidos pelo Poder Concedente, que não poderão ser superiores a  
cinco por cento de suas cargas, cujo prazo máximo de suprimento será 

(Art. 2º - Lei 10848/04) 

Justificativa : Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a  
delegação de serviços públicos só pode ser feita at ravés de 
concessão ou de permissão.  

        I - as distribuidoras serão obrigadas a oferecer garantias; (Lei 
10848/04) 

        II - para a energia elétrica proveniente de empreendimentos de 
geração existentes, início de entrega no ano subseqüente ao da 
licitação e prazo de suprimento de no mínimo 3 (três) e no máximo 15 
(quinze) anos; (Lei 10848/04) 

        III - para a energia elétrica proveniente de novos 
empreendimentos de geração, início de entrega no 3º (terceiro) ou no 
5º (quinto) ano após a licitação e prazo de suprimento de no mínimo 
15 (quinze) e no máximo 35 (trinta e cinco) anos. (Lei 10848/04) 

        IV - o início da entrega da energia objeto dos CCEARs poderá 
ser antecipado, mantido o preço e os respectivos critérios de reajuste, 
com vistas no atendimento à quantidade demandada pelos 
compradores, cabendo à ANEEL disciplinar os ajustes nos contratos, 
de acordo com diretrizes do Ministério de Minas e Energia. (Incluído 
pela Lei nº 11.488, de 2007) (Lei 10848/04). 

        § 1º Na contratação regulada, os riscos hidrológicos serão 
assumidos conforme as seguintes modalidades contratuais: (Art. 2º - 
Lei 10848/04) 

        I - pelos geradores, nos Contratos de Quantidade de Energia; 
(Lei 10848/04) 

        II - pelos compradores, com direito de repasse às tarifas dos 
consumidores finais, nos Contratos de Disponibilidade de Energia. 
(Lei 10848/04) 

        § 3º Excetuam-se do disposto no § 2º deste artigo as licitações 
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de dois anos. 

  

de compra das distribuidoras para ajustes, em percentuais a serem 
definidos pelo Poder Concedente, que não poderão ser superiores a 
5% (cinco por cento) de suas cargas, cujo prazo máximo de 
suprimento será de 2 (dois) anos. (Lei 10848/04) 

§ 3°  No atendimento à obrigação referida no art. 1 13 de contratação 
da totalidade do mercado dos agentes, deverá ser considerada a 
energia elétrica: 

        § 8º  No atendimento à obrigação referida no caput  deste artigo 
de contratação da totalidade do mercado dos agentes, deverá ser 
considerada a energia elétrica: (Lei 10848/04) 

I - contratada pelas concessionárias, pelas permissionárias e pelas 
autorizadas de distribuição de energia elétrica até 16 de março de 
2004 ; e 

        I - contratada pelas concessionárias, pelas permissionárias e 
pelas autorizadas de distribuição de energia elétrica até a data de 
publicação desta Lei; e(Lei 10848/04) 

II - proveniente de:         II - proveniente de: (Lei 10848/04) 

a) geração distribuída, observados os limites de contratação e de 
repasse às tarifas, baseados no valor de referência do mercado 
regulado e nas respectivas condições técnicas; 

        a) geração distribuída, observados os limites de contratação e de 
repasse às tarifas, baseados no valor de referência do mercado 
regulado e nas respectivas condições técnicas; (Lei 10848/04) 

b) usinas que produzam energia elétrica a partir de fontes eólicas, 
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, enquadradas na primeira 
etapa do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica - PROINFA; ou 

        b) usinas que produzam energia elétrica a partir de fontes 
eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, enquadradas na 
primeira etapa do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica - PROINFA; ou(Lei 10848/04) 

c) Itaipu Binacional.        c) Itaipu Binacional. (Lei 10848/04) 

  

§ 4º  A energia elétrica proveniente dos empreendimentos referidos no 
inciso II do § 3 º deste artigo não estará sujeita aos procedimentos 
licitatórios para contratação regulada previstos neste artigo. 

§5º  Observado o disposto no art. 2º, as licitações para contratação de 
energia elétrica de que trata este artigo serão reguladas e realizadas 
pela ANEEL, que poderá promovê-las diretamente ou por intermédio 
da CCEE. 

        § 10.  A energia elétrica proveniente dos empreendimentos 
referidos no inciso II do § 8º deste artigo não estará sujeita aos 
procedimentos licitatórios para contratação regulada previstos neste 
artigo. (Lei 10848/04) 

        § 11.  As licitações para contratação de energia elétrica de que 
trata este artigo serão reguladas e realizadas pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica - ANEEL, observado o disposto no art. 3º-A da Lei 
nº   9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a redação dada por esta 



 88 

 

 

§6º As concessionárias e as permissionárias de serviço público de 
distribuição de energia elétrica que tenham mercado próprio inferior a 
quinhentos GWh/ano ficam autorizadas a adquirir energia elétrica do 
atual agente supridor, com tarifa regulada, ou mediante processo de 
licitação pública por elas promovido ou na forma prevista neste artigo, 
sendo que na licitação pública poderão participar concessionárias, 
permissionárias, autorizadas de geração e comercializadoras. 

 

Lei, que poderá promovê-las diretamente ou por intermédio da 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. (Lei 
10848/04) 

        § 12. As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de 
serviço público de distribuição de energia elétrica que tenham 
mercado próprio inferior a 500 (quinhentos) GWh/ano ficam 
autorizadas a adquirir energia elétrica do atual agente supridor, com 
tarifa regulada, ou mediante processo de licitação pública por elas 
promovido ou na forma prevista neste artigo, sendo que na licitação 
pública poderão participar concessionárias, permissionárias, 
autorizadas de geração e comercializadoras. (Redação dada pela Lei 
nº 11.075, de 2004) (Lei 10848/04) 

Justificativa : Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a  
delegação de serviços públicos só pode ser feita at ravés de 
concessão ou de permissão.  

 Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2003, as concessionárias de serviço 
público de distribuição somente poderão estabelecer contratos de 
compra de energia elétrica por meio de licitação, na modalidade de 
leilão, ou por meio dos leilões públicos previstos no art. 27 da Lei nº 
10.438, de 2002.  

Justificativa : O art. 2º da Lei nº 10.604/02 foi revogado em fun ção 
do início efetivo das operações da CCEE, conforme a rt. 30 da Lei 
nº 10.848/04. 

  

 § 2º Para cobrir eventuais diferenças entre o montante de energia 
contratada e o mercado efetivamente realizado, as concessionárias 
de serviço público de distribuição de energia elétrica poderão celebrar 
contratos de compra e venda de energia elétrica de forma distinta da 
prevista no caput , conforme regulamentação a ser estabelecida. (Art. 
2º  - Lei 10604/02) 
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Justificativa : Revogado pelo art. 30 da Lei nº 10.848/04. 

 § 1º Excluem-se do disposto no caput: (Art. 2º da Lei nº 10.604/02) 

II – os contratos firmados por concessionárias e permissionárias de 
serviço público de energia elétrica que atuem nos sistemas isolados e 
os contratos bilaterais cujo objeto seja a compra e venda de energia 
produzida por fontes eólica, solar, pequenas centrais hidrelétricas e 
bio-massa. (Art. 2º  - Lei 10604/02) 

Justificativa : Revogado pelo art. 30 da Lei nº 10.848/04.  

Art. 347.  Os contratos de comercialização de energia elétrica 
celebrados pelas concessionárias e permissionárias de distribuição já 
registrados, homologados ou aprovados pela ANEEL até 16 de março 
de 2004 não poderão ser objeto de aditamento para prorrogação de 
prazo ou aumento das quantidades ou preços contratados. 

 

Parágrafo único. Exclui-se do disposto no caput deste artigo os 
aditamentos relativos a ampliações de pequenas centrais hidrelétricas, 
desde que não resultem em aumento do preço unitário da energia 
constante no contrato original. 

 

       Art. 21. Os atuais contratos de comercialização de energia 
elétrica celebrados pelas concessionárias, permissionárias e 
autorizadas de distribuição já registrados, homologados ou aprovados 
pela ANEEL não poderão ser objeto de aditamento para prorrogação 
de prazo ou aumento das quantidades ou preços contratados após a 
publicação desta Lei, ressalvado o disposto no art. 27 da Lei nº 
10.438, de 26 de abril de 2002. (Lei 10848/04) 

Justificativa  1: Ajuste da redação (atuais contratos).  

Justificativa  2: Nos termos do art. 175 da Constituição Federal,  a 
delegação de serviços públicos só pode ser feita at ravés de 
concessão ou de permissão.  

       Parágrafo único. Exclui-se do disposto no caput  deste artigo os 
aditamentos relativos a ampliações de pequenas centrais 
hidroelétricas, desde que não resultem em aumento do preço unitário 
da energia constante no contrato original. (Lei 10848/04) 

Seção III - Das licitações de compra.  

  

Art. 348. Os processos licitatórios necessários para o atendimento ao 
disposto no artigo art. 113 deverão contemplar, dentre outros, 
tratamento para:  

       § 5º Os processos licitatórios necessários para o atendimento ao 
disposto neste artigo deverão contemplar, dentre outros, tratamento 
para: (Lei 10848/04) 
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I - energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração 
existentes; 

II - energia proveniente de novos empreendimentos de geração;  

III - fontes alternativas. 

§ 1º Entendem-se como novos empreendimentos de geração aqueles 
que até o início do processo licitatório para a expansão em curso: 

I - não sejam detentores de outorga de concessão, permissão ou 
autorização; ou 

II - sejam parte de empreendimento existente que venha a ser objeto 
de ampliação, restrito ao acréscimo de capacidade. 

        I - energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração 
existentes; (Lei 10848/04) 

        II - energia proveniente de novos empreendimentos de geração; 
e (Lei 10848/04) 

        III - fontes alternativas. (Lei 10848/04) 

        § 6º Entendem-se como novos empreendimentos de geração 
aqueles que até o início do processo licitatório para a expansão em 
curso: (Lei 10848/04) 

        I - não sejam detentores de outorga de concessão, permissão ou 
autorização; ou(Lei 10848/04) 

        II - sejam parte de empreendimento existente que venha a ser 
objeto de ampliação, restrito ao acréscimo de capacidade. (Lei 
10848/04) 

  

§ 2º Nas licitações de compra das distribuidoras para ajustes poderão 
participar as concessionárias, permissionárias e autorizadas de 
geração e comercialização. 

        § 13. Nas licitações definidas no § 3º deste artigo poderão 
participar os concessionários, permissionários e autorizados de 
geração e comercialização. (Art. 2º - Lei 10848/04) 

§ 3º A ANEEL deverá garantir publicidade aos dados referentes à 
contratação de que trata este artigo. 

 

        § 14. A ANEEL deverá garantir publicidade aos dados referentes 
à contratação de que trata este artigo. (Lei 10848/04) 

        § 15. No exercício do poder regulamentar das matérias deste art. 
2º, será observado o disposto no art. 1º desta Lei. (Lei 10848/04) 

Justificativa : A regulamentação deve levar em conta o disposto 
em toda a Lei.  

Art. 349.   O Poder Concedente homologará a quantidade de energia 
elétrica a ser contratada para o atendimento de todas as necessidades 
do mercado nacional para o processo licitatório de contratação de 
energia.  

        Art. 3º  O Poder Concedente homologará a quantidade de 
energia elétrica a ser contratada para o atendimento de todas as 
necessidades do mercado nacional, bem como a relação dos novos 
empreendimentos de geração que integrarão, a título de referência, o 
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§ 1º   Para os fins deste artigo, as concessionárias e as autorizadas de 
geração, as concessionárias e as permissionárias de distribuição, os 
comercializadores e os consumidores enquadrados nos arts. 118 e 119 
deverão informar ao Poder Concedente a quantidade de energia 
necessária para atendimento a seu mercado ou sua carga.       

§ 2º Com vistas a garantir a continuidade do fornecimento de energia 
elétrica, o Poder Concedente poderá definir reserva de capacidade de 
geração a ser contratada. 

 

§3º Os custos decorrentes da contratação de energia de reserva de 
que trata este artigo, contendo, dentre outros, os custos 
administrativos, financeiros e encargos tributários, serão rateados 
entre todos os usuários finais de energia elétrica do SIN, incluindo os 
consumidores referidos nos arts. 118, 119 e 121. e os autoprodutores 
apenas na parcela da energia decorrente da interligação ao SIN, 
conforme regulamentação. 

 

§4º A regulamentação deverá prever a forma, os prazos e as 
condições da contratação de energia de reserva de que trata este 
artigo, bem como as diretrizes para a realização dos leilões, a serem 
promovidos pela ANEEL, direta ou indiretamente. 

processo licitatório de contratação de energia. (Lei 10848/04) 

Justificativa : A parte final está considerada nos dispositivos 
relativos às outorgas. 

              Art. 3º    § 1º   Para os fins deste artigo, os concessionários e 
os autorizados de geração, as concessionárias, as permissionárias e 
as autorizadas de distribuição, os comercializadores e os 
consumidores enquadrados nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de 
julho de 1995, deverão informar ao Poder Concedente a quantidade 
de energia necessária para atendimento a seu mercado ou sua carga. 
(Lei 10848/04) 

Justificativa : Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a  
delegação de serviços públicos só pode ser feita at ravés de 
concessão ou de permissão. 

                      § 3º Com vistas em garantir a continuidade do 
fornecimento de energia elétrica, o Poder Concedente poderá definir 
reserva de capacidade de geração a ser contratada. (Regulamento). 
(Lei 10848/04) 

        Art. 3º-A  Os custos decorrentes da contratação de energia de 
reserva de que trata o art. 3º desta Lei, contendo, dentre outros, os 
custos administrativos, financeiros e encargos tributários, serão 
rateados entre todos os usuários finais de energia elétrica do Sistema 
Interligado Nacional - SIN, incluindo os consumidores referidos nos 
arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e no § 5º do art. 
26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e os autoprodutores 
apenas na parcela da energia decorrente da interligação ao SIN, 
conforme regulamentação. (Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007) 
(Regulamento). (Lei 10848/04) 

        Parágrafo único.  A regulamentação deverá prever a forma, os 
prazos e as condições da contratação de energia de que trata o caput 
deste artigo, bem como as diretrizes para a realização dos leilões, a 
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serem promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, direta 
ou indiretamente. (Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007) (Lei 
10848/04) 

Justificativa : Simples ajuste de redação. 

         Art. 16. As concessionárias e autorizadas de geração poderão, 
mediante autorização e regulamentação do Poder Concedente, 
realizar operações de compra e venda de energia elétrica para 
entrega futura. (Lei 10848/04) 

        § 1º As operações referidas no caput  deste artigo poderão incluir 
financiamento por meio de instituições financeiras autorizadas, 
conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional. (Lei 
10848/04) 

        § 2º As operações referidas no caput  deste artigo somente 
poderão ser realizadas até 31 de dezembro de 2004 e estarão 
limitadas ao montante de energia elétrica descontratada na data de 
publicação desta Lei. (Lei 10848/04) 

Justificativa : Excluído por decurso do prazo.  

        Art. 17. Nas licitações para contratação de energia previstas nos 
incisos I e II do § 5º do art. 2º desta Lei, poderá ser ofertada a energia 
elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes ou de 
projetos de ampliação, que atendam cumulativamente aos seguintes 
requisitos: (Lei 10848/04) 

        I – que tenham obtido outorga de concessão ou autorização até 
a data de publicação desta Lei; (Lei 10848/04) 

        II – que tenham iniciado a operação comercial a partir de 1º de 
janeiro de 2000; e(Lei 10848/04) 

        III – cuja energia não tenha sido contratada até a data de 
publicação desta Lei. (Lei 10848/04) 



 93 

        § 1º A partir de 2008, os empreendimentos referidos no caput  
deste artigo observarão as regras gerais de licitação, na forma 
prevista no art. 2º desta Lei. (Lei 10848/04) 

        § 2º Não se aplica o disposto neste artigo à energia proveniente 
de empreendimentos de importação de energia elétrica. (Lei 
10848/04) 

Justificativa : Excluído por decurso do prazo.  

         Art. 18. Observado o disposto no art. 17, na licitação prevista no 
inciso II do § 5º do art. 2º desta Lei, a oferta de energia proveniente 
de empreendimentos em cuja licitação tenha sido observado o critério 
do pagamento de máximo Uso de Bem Público - UBP terá o seguinte 
tratamento: (Lei 10848/04) 

        I – concorrerá nas mesmas condições dos demais participantes 
do certame, inclusive quanto ao valor de referência do UBP, relativo 
ao empreendimento licitado, a ser definido pelo Poder Concedente; 
(Lei 10848/04) 

        II – a diferença entre o UBP efetivamente pago, resultante da 
licitação original, da qual resultou a concessão ou autorização dos 
empreendimentos de que trata o caput  deste artigo, e o UBP de 
referência, referido no inciso I deste artigo, deverá ser incorporada à 
receita do gerador. (Lei 10848/04) 

        Parágrafo único. O valor de que trata o inciso II do caput  deste 
artigo, somado ao lance vencedor do empreendimento licitado, não 
poderá ultrapassar o custo marginal da energia resultante desse 
processo, conforme regulamentação. (Lei 10848/04) 

Justificativa : Excluído por decurso do prazo do art. 17.  

        Art. 19. Excepcionalmente nos anos de 2004, 2005 e 2006, as 
licitações para venda de energia proveniente de empreendimentos de 
geração existentes, previstos no inciso II do § 2º do art. 2º desta Lei, 
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poderão prever início de entrega da energia em até 5 (cinco) anos 
após a realização das licitações. (Lei 10848/04) 

Justificativa : Excluído por decurso do prazo.  
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CAPÍTULO IV – DA COMERCIALIZAÇÃO NO AMBIENTE DE 

CONTRATAÇÃO LIVRE.    

 

SEÇÃO I - DOS CONSUMIDORES LIVRES  

Art. 350.  Respeitados os contratos de fornecimento vigentes, a 
prorrogação das atuais e as novas concessões serão feitas sem 
exclusividade de fornecimento de energia elétrica a consumidores com 
carga igual ou maior que três mil kW, atendidos em tensão igual ou 
superior a sessenta e nove kV, que podem optar por contratar seu 
fornecimento, no todo ou em parte, com qualquer concessionária, 
permissionária ou autorizada de energia elétrica do mesmo sistema 
interligado, observado o disposto no inciso III do art. 62. 

        Art. 15. Respeitados os contratos de fornecimento vigentes, a 
prorrogação das atuais e as novas concessões serão feitas sem 
exclusividade de fornecimento de energia elétrica a consumidores 
com carga igual ou maior que 10.000 kW, atendidos em tensão igual 
ou superior a 69 kV, que podem optar por contratar seu fornecimento, 
no todo ou em parte, com produtor independente de energia elétrica. ( 
Lei 9074/95) 

        § 1º Decorridos três anos da publicação desta Lei, os 
consumidores referidos neste artigo poderão estender sua opção de 
compra a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de 
energia elétrica do sistema interligado. (Redação dada pela Lei nº 
9.648, de 1998) ( Lei 9074/95) 

        § 2º Decorridos cinco anos da publicação desta Lei, os 
consumidores com carga igual ou superior a 3.000 kW, atendidos em 
tensão igual ou superior a 69 kV, poderão optar pela compra de 
energia elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou 
autorizado de energia elétrica do mesmo sistema interligado. ( Lei 
9074/95) 

Justificativa : Fusão dos textos em função dos prazos já terem 
sido ultrapassados. Restrição, ao final, em função do disposto no 
inciso III do art. 4º da Lei nº 9.074/95. 

§ 1º O Poder Concedente poderá diminuir os limites de carga e tensão 
estabelecidos neste e no art. 119. 

        § 3º Após oito anos da publicação desta Lei, o poder concedente 
poderá diminuir os limites de carga e tensão estabelecidos neste e no 
art. 16. ( Lei 9074/95) 

Justificativa : O prazo estabelecido já foi ultrapassado.  
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§ 2º Os consumidores que não tiverem cláusulas de tempo 
determinado em seus contratos de fornecimento só poderão exercer a 
opção de que trata este artigo de acordo com prazos, formas e 
condições fixados em regulamentação específica, sendo que nenhum 
prazo poderá exceder a trinta e seis meses, contado a partir da data de 
manifestação formal à concessionária, à permissionária ou à 
autorizada de distribuição que os atenda.  

§ 4º Os consumidores que não tiverem cláusulas de tempo 
determinado em seus contratos de fornecimento só poderão exercer a 
opção de que trata este artigo de acordo com prazos, formas e 
condições fixados em regulamentação específica, sendo que nenhum 
prazo poderá exceder a 36 (trinta e seis) meses, contado a partir da 
data de manifestação formal à concessionária, à permissionária ou à 
autorizada de distribuição que os atenda. (Redação dada pela Lei nº 
10.848, de 2004) ( Lei 9074/95) 

§ 3º O exercício da opção pelo consumidor não poderá resultar em 
aumento tarifário para os consumidores remanescentes da 
concessionária de serviços públicos de energia elétrica que haja 
perdido mercado.  

        § 5º O exercício da opção pelo consumidor não poderá resultar 
em aumento tarifário para os consumidores remanescentes da 
concessionária de serviços públicos de energia elétrica que haja 
perdido mercado. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) ( Lei 
9074/95) 

§ 4º É assegurado aos fornecedores e respectivos consumidores, livre 
acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionária e 
permissionária de serviço público, mediante ressarcimento do custo de 
transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo 
Poder Concedente.  

        § 6º É assegurado aos fornecedores e respectivos consumidores 
livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de 
concessionário e permissionário de serviço público, mediante 
ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com base 
em critérios fixados pelo poder concedente. ( Lei 9074/95) 

§ 5º  O consumidor que exercer a opção prevista neste artigo e no art. 
119 desta Lei deverá garantir o atendimento à totalidade de sua carga, 
mediante contratação, com um ou mais fornecedores, sujeito a 
penalidade pelo descumprimento dessa obrigação, observado o 
disposto no art. 5º  inciso X desta Lei. 

        § 7º  O consumidor que exercer a opção prevista neste artigo e 
no art. 16 desta Lei deverá garantir o atendimento à totalidade de sua 
carga, mediante contratação, com um ou mais fornecedores, sujeito a 
penalidade pelo descumprimento dessa obrigação, observado o 
disposto no art. 3º, inciso X, da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 
1996. (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 9074/95) 

§ 6º  Os consumidores que exercerem a opção prevista neste artigo e 
no art. 119  poderão retornar à condição de consumidor atendido 
mediante tarifa regulada, garantida a continuidade da prestação dos 
serviços, nos termos da lei e da regulamentação, desde que informem 
à concessionária, à permissionária ou à autorizada de distribuição 
local, com antecedência mínima de cinco anos. 

       § 8º  Os consumidores que exercerem a opção prevista neste 
artigo e no art. 16 desta Lei poderão retornar à condição de 
consumidor atendido mediante tarifa regulada, garantida a 
continuidade da prestação dos serviços, nos termos da lei e da 
regulamentação, desde que informem à concessionária, à 
permissionária ou à autorizada de distribuição local, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) anos. (Incluído pela Lei nº 10.848, 
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de 2004) ( Lei 9074/95) 

§ 7º  Os prazos definidos nos §§ 2º e 6º deste artigo poderão ser 
reduzidos, a critério da concessionária ou da permissionária de 
distribuição local. 

       § 9º  Os prazos definidos nos §§ 4º e 8º deste artigo poderão ser 
reduzidos, a critério da concessionária, da permissionária ou da 
autorizada de distribuição local. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) 
( Lei 9074/95) 

Justificativa : Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a  
delegação de serviços públicos só pode ser feita at ravés de 
concessão ou de permissão. 

Art. 351.  É de livre escolha dos novos consumidores, cuja carga seja 
igual ou maior que três mil kW, atendidos em qualquer tensão, o 
fornecedor com quem contratará sua compra de energia elétrica. 

        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. ( Lei 
9074/95) 

SEÇÃO II - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO NO 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE – ACL. 

 

Art. 352.  É de livre negociação a compra e venda de energia elétrica 
entre concessionárias, permissionárias e autorizadas no ambiente de 
contratação livre a que se refere o §1º do art. 104. 

 

Art. 10. Passa a ser de livre negociação a compra e venda de energia 
elétrica entre concessionários, permissionários e autorizados, 
observados os seguintes prazos e demais condições de transição: 
(Lei 9648/98) 

Justificativa :  Ajuste aos termos da Lei nº 10.848/04, que insti tuiu 
os ambientes de contratação regulada e de contrataç ão livre.  

         I - nos anos de 1998 a 2002, deverão ser contratados os 
seguintes montantes de energia e de demanda de potência: (Lei 
9648/98) 

Justificativa : Prazo já decorrido. 

         a) durante o ano de 1998, os montantes definidos e atualizados 
pelo Grupo Coordenador para Operação Interligada - GCOI e, na falta 
destes, os montantes acordados entre as partes; (Lei 9648/98) 
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Justificativa : Prazo já decorrido.  

         b) durante os anos de 1999, 2000 e 2001, os respectivos 
montantes de energia já definidos pelo Grupo Coordenador do 
Planejamento dos Sistemas Elétricos - GCPS, nos Planos Decenais 
de Expansão 1996/2005, 1997/2006 e 1998/2007, a serem 
atualizados e complementados com a definição dos respectivos 
montantes de demanda de potência pelo GCOI e referendados pelo 
Comitê Coordenador de Operações Norte/Nordeste - CCON, para o 
sistema elétrico Norte/Nordeste; (Lei 9648/98) 

Justificativa : Prazo já decorrido.  

         c) durante o ano de 2002, os mesmos montantes definidos para 
o ano de 2001, de acordo com o disposto na alínea anterior; (Lei 
9648/98) 

Justificativa : Prazo já decorrido.  

         II - no período contínuo imediatamente subseqüente ao prazo de 
que trata o inciso anterior, os montantes de energia e de demanda de 
potência referidos em sua alínea "c", deverão ser contratados com 
redução gradual à razão de 25% (vinte e cinco por cento) do montante 
referente ao ano de 2002. (Lei 9648/98) 

Justificativa : Prazo já decorrido.  

         § 1º Cabe à ANEEL homologar os montantes de energia e 
demanda de potência de que tratam os incisos I e II e regular as 
tarifas correspondentes. (Lei 9648/98) 

Justificativa : Providência já adotada.  

         § 2º Sem prejuízo do disposto no caput, a ANEEL deverá 
estabelecer critérios que limitem eventuais repasses do custo da 
compra de energia elétrica entre concessionários e autorizados para 
as tarifas de fornecimento aplicáveis aos consumidores finais não 
abrangidos pelo disposto nos arts. 12, inciso III, 15 e 16 da Lei nº 
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9.074, de 1995, com vistas a garantir sua modicidade. (Lei 9648/98) 

Justificativa : Prazo já decorrido.  

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à 
comercialização de energia elétrica gerada pela ITAIPU Binacional e 
pela Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear.  

        § 3º O disposto neste artigo não se aplica à comercialização de 
energia elétrica gerada pela ITAIPU Binacional e pela Eletrobrás 
Termonuclear S/A - Eletronuclear. (Lei 9648/98) 

         § 4º Durante o período de transição referido neste artigo, o 
exercício da opção pelo consumidor de que trata o art. 15 da Lei nº 
9.074, de 1995, facultará às concessionárias, permissionárias e 
autorizadas rever, na mesma proporção, seus contratos de compra de 
energia elétrica referidos nos incisos I e II. (Lei 9648/98) 

Justificativa : Prazo já decorrido.  

         § 5º O disposto no caput  não se aplica ao suprimento de energia 
elétrica à concessionária e permissionária de serviço público com 
mercado próprio inferior a 500 (quinhentos) GWh/ano, cujas 
condições, prazos e tarifas continuarão a ser regulamentados pela 
ANEEL. (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) (Lei 9648/98) 

Justificativa : As condições para as compras de energia elétrica 
pelas concessionárias e permissionárias de serviço público com 
mercado próprio inferior a 500 (quinhentos) GWh/ano  foram 
alteradas pelo § 12 do art. 2º da Lei nº 10.848/04,  com a redação 
dada pela Lei nº 11.075, de 2004. 

Art. 353. Sem prejuízo do previsto nos arts. 100 e 147  poderão 
comercializar energia elétrica com consumidor ou conjunto de 
consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou de 
direito cuja carga seja maior ou igual a quinhentos kW, observada a 
regulação da ANEEL, podendo o fornecimento ser complementado por 
empreendimentos de geração associados às fontes aqui referidas, 
visando a garantia de suas disponibilidades energéticas, mas limitado 
a quarenta e nove por cento da energia média que produzirem: 

        § 5º  O aproveitamento referido no inciso I do caput deste artigo, 
os empreendimentos com potência igual ou inferior a 1.000 (mil) kW e 
aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa cuja potência 
injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou 
igual a 30.000 (trinta mil) kW poderão comercializar energia elétrica 
com consumidor ou conjunto de consumidores reunidos por 
comunhão de interesses de fato ou de direito cuja carga seja maior ou 
igual a 500 (quinhentos) kW, independentemente dos prazos de 
carência constantes do art. 15 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, 
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I – Os empreendimentos com potência igual ou inferior a um mil kW; 

II - Os aproveitamentos de potencial hidráulico de potência superior a 
um mil kW e igual ou inferior a trinta mil kW, destinados a produção 
independente ou autoprodução, mantidas as características de 
pequena central hidrelétrica; 

III - Os empreendimentos com base em fontes solar, eólica, biomassa 
cuja potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja 
menor ou igual a trinta mil kW. 

observada a regulamentação da ANEEL, podendo o fornecimento ser 
complementado por empreendimentos de geração associados às 
fontes aqui referidas, visando a garantia de suas disponibilidades 
energéticas, mas limitado a 49% (quarenta e nove por cento) da 
energia média que produzirem, sem prejuízo do previsto nos §§ 1º e 
2º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 2007) (Art. 26 -  
Lei 9427/96 ) 

Justificativa : Os prazos de carência constantes do art. 15 da Le i 
nº 9.074, de 1995, já foram ultrapassados. 

Parágrafo único. Fica reduzido para cinqüenta kW o limite mínimo de 
carga estabelecido no caput deste artigo quando o consumidor ou 
conjunto de consumidores se situar no âmbito dos sistemas elétricos 
isolados.  

§ 8º Fica reduzido para 50 kW o limite mínimo de carga estabelecido 
no § 5º deste artigo quando o consumidor ou conjunto de 
consumidores se situar no âmbito dos sistemas elétricos isolados. 
(Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002) ( Lei 9427/96 ) (Art. 26 -  Lei 
9427/96 ) 

  

CAPÍTULO V – DOS DEMAIS DISPOSITIVOS DE 

COMERCIALIZAÇÃO. 

 

SEÇÃO I - DA COMERCIALIZAÇÃO PELOS PRODUTORES 

INDEPENDENTES. 

 

Art. 354.   O produtor independente de energia elétrica estará sujeito 
às regras de comercialização regulada ou livre, atendido ao disposto 
nesta Lei, na legislação em vigor e no contrato de concessão ou no ato 
de autorização.  

        Parágrafo único.  O produtor independente de energia elétrica 
estará sujeito às regras de comercialização regulada ou livre, atendido 
ao disposto nesta Lei, na legislação em vigor e no contrato de 
concessão ou no ato de autorização. (Redação dada pela Lei nº 
10.848, de 2004) ( Art. 11 - Lei 9074/95) 

Art. 355. A venda de energia elétrica por produtor independente poderá 
ser feita para: 

        Art. 12. A venda de energia elétrica por produtor independente 
poderá ser feita para: ( Lei 9074/95) 

I - concessionária de serviço público de energia elétrica;         I - concessionário de serviço público de energia elétrica; ( Lei 
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9074/95) 

II - consumidor de energia elétrica, nas condições estabelecidas nos 
arts. 118 e 119; 

        II - consumidor de energia elétrica, nas condições estabelecidas 
nos arts. 15 e 16; ( Lei 9074/95) 

III - consumidores de energia elétrica integrantes de complexo 
industrial ou comercial, aos quais o produtor independente também 
forneça vapor oriundo de processo de co-geração; 

        III - consumidores de energia elétrica integrantes de complexo 
industrial ou comercial, aos quais o produtor independente também 
forneça vapor oriundo de processo de co-geração; ( Lei 9074/95) 

IV - conjunto de consumidores de energia elétrica, independentemente 
de tensão e carga, nas condições previamente ajustadas com a 
concessionária local de distribuição; 

        IV - conjunto de consumidores de energia elétrica, 
independentemente de tensão e carga, nas condições previamente 
ajustadas com o concessionário local de distribuição; ( Lei 9074/95) 

V - qualquer consumidor que demonstre ao Poder Concedente não ter 
a concessionária local lhe assegurado o fornecimento no prazo de até 
cento e oitenta dias contado da respectiva solicitação. 

        V - qualquer consumidor que demonstre ao poder concedente 
não ter o concessionário local lhe assegurado o fornecimento no 
prazo de até cento e oitenta dias contado da respectiva solicitação. ( 
Lei 9074/95) 

Parágrafo único.  A comercialização na forma prevista nos incisos I, IV 
e V do caput deste artigo deverá ser exercida de acordo com critérios 
gerais fixados pelo Poder Concedente. 

        Parágrafo único.  A comercialização na forma prevista nos 
incisos I, IV e V do caput  deste artigo deverá ser exercida de acordo 
com critérios gerais fixados pelo Poder Concedente. (Redação dada 
pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 9074/95) 

  

SEÇÃO II - DA COMERCIALIZAÇÃO PELAS EMPRESAS SOB 

CONTROLE ESTATAL. 

 

Art. 356. As concessionárias e autorizadas de geração sob controle 
federal, estadual e municipal poderão comercializar energia elétrica na 
forma prevista nos arts. 104 e 113 desta Lei. 

 

Art. 27. As concessionárias e autorizadas de geração sob controle 
federal, estadual e municipal poderão comercializar energia elétrica 
na forma prevista nos arts. 1º e 2º da Medida Provisória no 144, de 11 
de dezembro de 2003. (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) 
(Lei 10438/02) 

Justificativa : A Medida Provisória nº 144/03 foi convertida na L ei 
nº 10.848, de 2004. 
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 § 1º A redução dos contratos iniciais de que trata o inciso II do art. 10 
da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, não confere direito às 
concessionárias geradoras a qualquer garantia tarifária em relação ao 
montante de energia liberada. (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 
2004) (Lei 10438/02) 

Justificativa : A redução dos contratos iniciais já ocorreu.  

§ 1º  Os riscos hidrológicos ou de não cumprimento do contrato 
poderão ser assumidos pela concessionária geradora vendedora da 
energia elétrica. 

§ 2º  Os riscos hidrológicos ou de não cumprimento do contrato 
poderão ser assumidos pela concessionária geradora vendedora da 
energia elétrica.  (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) (Lei 
10438/02) 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica à Itaipu Binacional e à 
Eletronuclear. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à Itaipu Binacional e à 
Eletronuclear. (Lei 10438/02) 

§ 3º A energia elétrica das concessionárias de geração de serviço 
público sob controle societário dos Estados será comercializada de 
forma a assegurar publicidade, transparência e igualdade de acesso 
aos interessados. 

§ 4º A energia elétrica das concessionárias de geração de serviço 
público sob controle societário dos Estados será comercializada de 
forma a assegurar publicidade, transparência e igualdade de acesso 
aos interessados. (Lei 10438/02) 

§ 4º As concessionárias de geração de que trata o caput poderão 
comercializar energia elétrica conforme regulamento a ser baixado 
pelo Poder Executivo nas seguintes formas: 

§ 5º As concessionárias de geração de que trata o caput poderão 
comercializar energia elétrica conforme regulamento a ser baixado 
pelo Poder Executivo nas seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 
10.604, de 17.12.2002) (Lei 10438/02) 

I - leilões exclusivos para consumidores finais ou por estes 
promovidos; 

I - leilões exclusivos para consumidores finais ou por estes 
promovidos; (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) (Lei 
10438/02) 

II - aditamento dos contratos em vigor em 18 de dezembro de 2002, 
devendo a regulamentação estabelecer data limite e período de 
transição para a vigência deste aditivo;  

II - aditamento dos contratos que estejam em vigor na data de 
publicação desta Lei, devendo a regulamentação estabelecer data 
limite e período de transição para a vigência deste aditivo; e (Incluído 
pela Lei nº 10.604, de 17.12.2002) (Lei 10438/02) 

III - outra forma estabelecida na regulamentação. III - outra forma estabelecida na regulamentação.(Incluído pela Lei nº 
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10.604, de 17.12.2002) (Lei 10438/02) 

§ 5º As concessionárias e autorizadas de geração de que trata o caput 
poderão negociar energia por meio de leilões de ajuste previstos no 
§2º do art. 114. 

§ 6º As concessionárias e autorizadas de geração sob controle 
federal, estadual ou municipal poderão negociar energia por meio de: 
(Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) (Lei 10438/02) 

Justificativa : Fusão com o inciso II deste parágrafo.  

 I - leilões previstos no art. 2º da Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 
2002, observado o disposto no art. 30 da Lei que resultou da 
conversão da Medida Provisória no 144, de 11 de dezembro de 2003; 
ou(Lei 10438/02) 

Justificativa : A Medida Provisória nº 144/03 foi convertida na L ei 
nº 10.848, de 2004. O art. 2º da Lei nº 10.604/02 f oi revogado em 
função do início efetivo das operações da CCEE, con forme art. 30 
da Lei nº 10.848/04. 

 

 

 

 

II - leilões de ajuste previstos no § 3º do art. 2º da Lei que resultou da 
conversão da Medida Provisória no 144, de 11 de dezembro de 2003. 
(Lei 10438/02) 

Justificativa : A Medida Provisória nº 144/03 foi convertida na L ei 
nº 10.848, de 2004.  

 § 7º  As concessionárias de geração de serviço público sob controle 
federal ou estadual, sob controle privado e os produtores 
independentes de energia poderão aditar, observados os critérios de 
prazo e montantes definidos em regulamentação específica, os 
contratos iniciais ou equivalentes que estejam em vigor na data de 
publicação desta Lei, não se aplicando, neste caso, o disposto no 
caput e no inciso II do art. 10 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 
(Regulamento)   (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) (Lei 
10438/02) 

Justificativa : Já não existem Contratos Iniciais vigentes.  

§ 6º As concessionárias de geração de serviço público sob controle § 8º As concessionárias de geração de serviço público sob controle 
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federal ou estadual que atuem nos sistemas elétricos isolados poderão 
firmar contratos de compra e venda de energia elétrica, por 
modalidade diversa dos leilões previstos neste artigo, com o objetivo 
de contribuir para garantia de suprimento dos Estados atendidos pelos 
sistemas isolados. 

federal ou estadual que atuem nos sistemas elétricos isolados 
poderão firmar contratos de compra e venda de energia elétrica, por 
modalidade diversa dos leilões previstos neste artigo, com o objetivo 
de contribuir para garantia de suprimento dos Estados atendidos 
pelos sistemas isolados. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) (Lei 
10438/02) 

Art. 357.   A parcela de energia elétrica que não for comercializada nas 
formas previstas no art. 124 poderá ser liquidada no mercado de curto 
prazo do CCEE.  

Art. 28.  A parcela de energia elétrica que não for comercializada nas 
formas previstas no art. 27 desta Lei poderá ser liquidada no mercado 
de curto prazo do CCEE. (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) 
(Lei 10438/02) 

Art. 358.  Os contratos de fornecimento de energia elétrica de 
concessionárias geradoras de serviço público, inclusive as sob controle 
federal, com consumidores finais, vigentes em 26 de agosto de 2002, 
poderão ser aditados para vigorarem até 31 de dezembro de 2010, 
observado o disposto no art. 106.  

Art. 25. Os contratos de fornecimento de energia elétrica de 
concessionárias geradoras de serviço público, inclusive as sob 
controle federal, com consumidores finais, vigentes em 26 de agosto 
de 2002, poderão ser aditados para vigorarem até 31 de dezembro de 
2010, observado o disposto no art. 3º da Lei nº 10.604, de 17 de 
dezembro de 2002. (Lei 10848/04) 

 Art. 26. As concessionárias ou autorizadas de geração sob controle 
federal ou estadual poderão, mediante oferta pública, celebrar 
contratos de compra e venda de energia elétrica pelo prazo de 10 
(dez) anos, prorrogáveis 1 (uma) única vez, por igual período, para 
atendimento à expansão da demanda de consumidores existentes e o 
atendimento a novos consumidores, ambos com carga individual igual 
ou superior a 50.000 kW (cinqüenta mil quilowatts). (Lei 10848/04) 

Justificativa : Prazo já decorrido.  

 Parágrafo único. A contratação ou opção de contratação a que se 
refere o caput deste artigo deverá ocorrer no prazo máximo de 18 
(dezoito) meses, a contar da data de publicação desta Lei. (Lei 
10848/04) 

Justificativa : Prazo já decorrido.  
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SEÇÃO III - DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA DE ITAIPU   

Art. 359. A totalidade dos serviços de energia elétrica da ITAIPU, usina 
de base, que, pelo Tratado celebrado em 26 de abril de 1973, com a 
República do Paraguai, para o aproveitamento hidrelétrico do trecho do 
Rio Paraná entre o Salto Grande de Sete Quedas ou Salto de Guaira e 
a Foz do Rio Iguaçu, o Brasil se obrigou a adquirir, será utilizado pelas 
empresas concessionárias e permissionárias de distribuição dos 
subsistemas sul e sudeste/centro-oeste, nas cotas que lhes forem 
destinadas pelo Poder Concedente.  

        Art 3º A totalidade dos serviços de eletricidade da ITAIPU, Usina 
de base, que, pelo Tratado celebrado em 26 de abril de 1973, com a 
República do Paraguai, para o aproveitamento hidrelétrico do trecho 
do Rio Paraná entre o Salto Grande de Sete Quedas ou Salto de 
Guaira e a Foz do Rio Iguaçu, o Brasil se obrigou a adquirir, será 
utilizado pelas empresas concessionárias, nas cotas que lhes forem 
destinadas pelo Poder Concedente. ( Lei 5899/73 ) 

Art. 360. Fica designada a ELETROBRÁS para a aquisição da 
totalidade dos mencionados serviços de energia elétrica de Itaipu.  

        Art. 4º Fica designada a Eletrobrás para a aquisição da 
totalidade dos mencionados serviços de eletricidade de Itaipu. 
(Redação dada pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002) ( Lei 5899/73 ) 

Parágrafo único. A ELETROBRÁS será o Agente Comercializador de 
Energia de Itaipu, ficando encarregada de realizar a comercialização 
da totalidade dos mencionados serviços de energia elétrica, nos 
termos da regulação da ANEEL.  

        Parágrafo único. A Eletrobrás será o Agente Comercializador de 
Energia de Itaipu, ficando encarregada de realizar a comercialização 
da totalidade dos mencionados serviços de eletricidade, nos termos 
da regulamentação da Aneel. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.438, 
de 26.4.2002) ( Lei 5899/73 ) 

Art. 361. A ELETROBRÁS celebrará contratos com a ITAIPU por 
períodos de 20 (vinte) anos, conforme previsto no Anexo C do referido 
Tratado. 

 

        Art 5º FURNAS e ELETROSUL celebrarão contratos com a 
ITAIPU com duração de 20 (vinte) anos, conforme previsto no Anexo 
C do referido Tratado, com base nos mercados de energia elétrica 
nas respectivas áreas de atuação no ano anterior ao da celebração 
dos contratos. ( Lei 5899/73 ) 

Justificativa  1: Ajuste aos termos do citado Anexo C, para melhor  
entendimento do dispositivo legal.  

Justificativa  2: Eletrobrás é a comercializadora da energia de 
Itaipu, conforme o art. 4º da Lei nº 5.899/73, com a redação dada 
pela lei nº 10.438, de 26.4.2002. 
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 Parágrafo único. Para os fins de programação de instalação de 
geração e de transmissão de energia elétrica, bem como dos rateios 
estabelecidos no art. 10, será feita estimativa da divisão entre 
FURNAS e ELETROSUL, da totalidade da potência e energia postas 
à disposição do Brasil por ITAIPU, com base nos mercados de 
energia elétrica nas respectivas áreas de atuação no ano de 1980. ( 
Lei 5899/73 ) 

Justificativa : Prejudicado pelo art. 4º da mesma Lei nº 5.899/73 , 
com a redação dada pela lei nº 10.438, de 26.4.2002 . 

 Art. 20. Deverão ser sub-rogados à Eletrobrás os compromissos de 
aquisição e repasse às concessionárias de distribuição dos serviços 
de eletricidade de Itaipu Binacional firmados por Furnas e Eletrosul, 
subsidiárias da Eletrobrás, com as concessionárias de distribuição de 
energia elétrica. (Lei 10438/02) 

Justificativa : Providência já adotada.  

Parágrafo único. Parcela do resultado da comercialização de energia 
de Itaipu será destinada, mediante rateio proporcional ao consumo 
individual e crédito do "bônus" nas contas de energia, aos 
consumidores do Sistema Elétrico Nacional Interligado integrantes das 
Classes Residencial e Rural, com consumo mensal inferior a trezentos 
e cinqüenta kWh, nos termos de regulamentação do Poder Executivo.  

Art. 21. Parcela do resultado da comercialização de energia de Itaipu 
será destinada, mediante rateio proporcional ao consumo individual e 
crédito do "bônus" nas contas de energia, aos consumidores do 
Sistema Elétrico Nacional Interligado integrantes das Classes 
Residencial e Rural, com consumo mensal inferior a 350 kWh, nos 
termos de regulamentação do Poder Executivo. (Lei 10438/02) 

Art. 362.  FURNAS e ELETROSUL operarão os sistemas de 
transmissão em extra-alta tensão, bem como construirão e operarão as 
ampliações que se fizerem necessárias nos seus respectivos sistemas 
já existentes, para o transporte da energia da ITAIPU até os pontos de 
entrega às empresas concessionárias. 

 

        Art 6º FURNAS e ELETROSUL construirão e operarão os 
sistemas de transmissão em extra-alta tensão, bem como as 
ampliações que se fizerem necessárias nos seus respectivos 
sistemas já existentes, para o transporte da energia da ITAIPU até os 
pontos de entrega às empresas concessionárias referidas nos artigos 
7º e 8º. ( Lei 5899/73 ) 

Justificativa  para a manutenção: A ELETROSUL transferiu para 
FURNAS os seus ativos de transmissão de Itaipu. Não  foi 
encontrada, entretanto, a revogação deste dispositi vo legal. 
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Justificativa  para alteração: A construção inicial já ocorreu. O s 
artigos 7• e 8• estão prejudicados pelo esgotamento  dos prazos. 

Parágrafo único. A construção de instalações terminais e de 
interligações entre as mesmas, que se fizerem necessárias à entrega 
da energia da ITAIPU a regiões metropolitanas, ficará também a cargo 
de FURNAS e ELETROSUL.  

        § 1º A construção de instalações terminais e de interligações 
entre as mesmas, que se fizerem necessárias à entrega da energia da 
ITAIPU a regiões metropolitanas, ficará também a cargo de FURNAS 
e ELETROSUL. ( Lei 5899/73 ) 

         § 2º Na construção desses sistemas de transmissão serão 
utilizados recursos previstos no art. 2º item IV, alínea a , da Lei nº 
5.824, de 14 de novembro de 1972. ( Lei 5899/73 ) 

Justificativa : Os sistemas de transmissão já foram concluídos. 

         § 3º As empresas concessionárias de âmbito Estadual 
construirão e operarão os sistemas de Transmissão que se fizerem 
necessários para o transporte e distribuição de energia proveniente de 
ITAIPU, recebida de FURNAS e ELETROSUL nos pontos de entrega 
referidos neste artigo, bem como as ampliações que se fizerem 
necessárias em seus próprios sistemas. ( Lei 5899/73 ) 

Justificativa : Prejudicado pelas novas regras impostas pela Lei  
nº 9.074/95 

Art. 363. As empresas concessionárias e permissionárias de 
distribuição dos subsistemas sul e sudeste/centro-oeste celebrarão 
contratos com a ELETROBRÁS, por períodos de 20 (vinte) anos, para 
utilização em conjunto da totalidade da potência contratada pela 
ELETROBRÁS com ITAIPU e da totalidade da energia vinculada a 
essa potência contratada dentro do mesmo espírito do Tratado firmado 
entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, em 
26 de abril de 1973, anexo C. 

 

Parágrafo único A celebração de contratos de que trata o caput deste 
artigo não se aplica às distribuidoras que mantenham compra regulada 

        Art 7º As seguintes empresas concessionárias: Centrais Elétricas 
de São Paulo S. A. - CESP, Companhia Paulista de Força e Luz - 
CPFL, Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. - CEMIG, LIGHT - 
Serviços de Eletricidade S. A., Espírito Santo Centrais Elétricas S. A. - 
ESCELSA, Companhia Brasileira de Energia Elétrica - CBEE, 
Centrais Elétricas Fluminenses S. A. - CELF, Companhia de 
Eletricidade de Brasília - CEB, Centrais Elétricas de Goiás S. A. - 
CELG e Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. - CEMAT, terão o 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura dos contratos 
aludidos no artigo 5º, para celebrar contratos com FURNAS, de 20 
(vinte) anos de prazo, para utilização em conjunto da totalidade da 
potência contratada por FURNAS, com ITAIPU e da totalidade da 
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integralmente com outras distribuidoras cotistas. 

 

energia vinculada a essa potência contratada dentro do mesmo 
espírito do Tratado firmado entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Paraguai, em 26 de abril de 1973, anexo C. ( Lei 
5899/73 ) 

Justificativa 1 : Fusão com o artigo 8º da Lei nº 5.899/73 e ajus te 
à situação existente após o rearranjo institucional  das 
distribuidoras (privatizações, desmembramento de em presas, 
alterações de denominações, permissionárias de serv iços 
públicos de distribuição etc).  

Justificativa 2 : Ajuste aos termos do citado Anexo C, para 
melhor entendimento do dispositivo legal.   

Justificativa 3 : Eletrobrás é a comercializadora da energia de 
Itaipu, conforme o art. 4º da Lei nº 5.899/73, com a redação dada 
pela lei nº 10.438, de 26.4.2002.  

         Parágrafo único. O contrato que for celebrado entre FURNAS e 
CESP incluirá a parcela da potência e energia adquirida por FURNAS 
à ITAIPU, destinada ao sistema da LIGHT , no Estado de São Paulo, 
parcela essa que será suprida através da CESP. ( Lei 5899/73 ) 

Justificativa : Revogado pela Lei 8631/93. 

         Art 8º As seguintes empresas concessionárias: Companhia 
Estadual de Energia Elétrica - CEEE, Companhia Paranaense de 
Energia Elétrica - COPEL, e Centrais Elétricas de Santa Catarina S. 
A. - CELESC terão o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da 
assinatura dos contratos aludidos no artigo 5º para celebrar contratos 
com a ELETROSUL de 20 (vinte) anos de prazo, para a utilização, em 
seu conjunto, da totalidade da potência contratada pela ELETROSUL 
com ITAIPU e da totalidade da energia vinculada a essa potência 
contratada, dentro do mesmo espírito do Tratado firmado entre a 
República Federativa do Brasil e a República do Paraguai em 26 de 
abril de 1973, anexo C. ( Lei 5899/73 ) 
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Justificativa : Já considerado. Fusão com art. 7º.  

Art. 364. A potência contratada com a ELETROBRÁS pelas empresas 
concessionárias, conforme arts. 127 e 131, será rateada, na proporção 
da energia por elas vendida no ano anterior aquele em que serão 
celebrados os contratos, a seus consumidores finais e a outras 
empresas distribuidoras. 

 

        Art 9º A potência contratada com FURNAS e ELETROSUL pelas 
empresas concessionárias mencionadas nos artigos 7º e 8º será 
rateada, na proporção da energia por elas vendida no ano anterior 
aquele em que serão celebrados os contratos, a seus consumidores 
finais e a empresas concessionárias que não as mencionadas nos 
citados artigos. ( Lei 5899/73 ) 

Justificativa : Ajuste de redação em face das alterações de artig os 
anteriores.   

Parágrafo único. Caso a evolução do mercado de energia elétrica de 
qualquer das empresas concessionárias venha a justificar revisão das 
potências e da energia por elas contratadas, admitir-se-á tal 
procedimento, desde que a revisão pretendida possa ser compensada 
pela revisão das potências e da energia contratadas pelas restantes 
empresas concessionárias e a juízo do Ministro das Minas e Energia.  

        Parágrafo único. Caso a evolução do mercado de energia 
elétrica de qualquer dentre as empresas concessionárias 
mencionadas nos artigos 7º e 8º venha a justificar revisão das 
potências e da energia por elas contratadas, admitir-se-á tal 
procedimento, desde que a revisão pretendida possa ser compensada 
pela revisão das potências e da energia contratadas pelas restantes 
empresas concessionárias e a juízo do Ministro das Minas e Energia. 
( Lei 5899/73 ) 

Justificativa  para alteração: Os artigos 7• e 8• estão prejudica dos 
pelo esgotamento dos prazos.  

         Art 10. As empresas concessionárias mencionadas nos artigos 
7º e 8º terão o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
em que entrar em vigor o Tratado referido no art. 3º, para celebrarem 
Convênios, respectivamente com FURNAS e ELETROSUL, com a 
interveniência do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 
- DNAEE e da ELETROBRÁS, objetivando os suprimentos 
determinados nesta Lei. ( Lei 5899/73 ) 

Justificativa : Prazo já esgotado.  

         § 1º Para os fins desses convênios, as potências previstas para 
contratação pelas aludidas empresas concessionárias serão 
proporcionais à energia a ser por elas vendida, no ano de 1980, a 
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seus consumidores finais e a empresas concessionárias, que não as 
mencionadas nos artigos 7º e 8º, de acordo com as projeções 
coordenadas e aprovadas em seu conjunto, pela ELETROBRÁS. ( Lei 
5899/73 ) 

Justificativa : Prazo já esgotado.  

         § 2º Por ocasião da celebração dos contratos referidos nos 
artigos 7º e 8º, essas potências serão, reajustadas conforme disposto 
no art. 9º. ( Lei 5899/73 ) 

Justificativa : Condição já superada.  

         Art 11. As potências previstas nos contratos a que se referem os 
artigos 7º e 8º, deverão ser consideradas como adicionais à maior 
potência constante entre FURNAS e ELETROSUL e as empresas 
concessionárias das áreas de atuação respectivas, vigentes na data 
desta Lei ou que vierem a vigorar até a entrada em operação da 
central elétrica de ITAIPU, respeitadas as condições específicas de 
cada contrato. ( Lei 5899/73 ) 

Justificativa : Condição já superada.  

SEÇÃO IV - DA COMERCIALIZAÇÃO PELOS DEMAIS AGENTES.   

Art. 365. Far-se-á nos termos nos arts. 118, 119 e 123 a 
comercialização da energia elétrica: 

 I – Por agente comercializador de energia elétrica; 

 II – Por agente de importação e exportação de energia elétrica; 

 III - Eventual e temporária, pelos autoprodutores, de seus excedentes 
de energia elétrica.  

§ 3º A comercialização da energia elétrica resultante da atividade 
referida nos incisos II, III e IV, far-se-á nos termos dos arts. 12, 15 e 
16 da Lei nº 9.074, de 1995. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) (art. 
26 da Lei 9427/96 ) 
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CAPÍTULO VI – DA EVENTUALIDADE DE RACIONAMENTOS.  

Art. 366.  Ocorrendo a decretação de racionamento de energia elétrica 
pelo Poder Concedente em uma região, todos os contratos por 
quantidade de energia do ambiente de contratação regulada, 
registrados na CCEE, cujos compradores estejam localizados nessa 
região, deverão ter seus volumes ajustados na mesma proporção da 
redução de consumo verificado.  

Parágrafo único. As regras de contabilização da CCEE poderão prever 
tratamento específico para situações de restrição compulsória de 
consumo, visando a limitar seus impactos sobre as regiões não 
submetidas ao racionamento.  

        Art. 22. Ocorrendo a decretação de racionamento de energia 
elétrica pelo Poder Concedente em uma região, todos os contratos 
por quantidade de energia do ambiente de contratação regulada, 
registrados na CCEE, cujos compradores estejam localizados nessa 
região, deverão ter seus volumes ajustados na mesma proporção da 
redução de consumo verificado. (Lei 10848/04) 

        Parágrafo único. As regras de contabilização da CCEE poderão 
prever tratamento específico para situações de restrição compulsória 
de consumo, visando a limitar seus impactos sobre as regiões não 
submetidas ao racionamento. (Lei 10848/04) 

TÍTULO V - DO REGIME ECONÔMICO E DA PROTEÇÃO DA 

ORDEM ECONÔMICA. 

 

CAPÍTULO I – DO REGIME ECONÔMICO E FINANCEIRO DAS 

CONCESSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

 

Art. 367. O regime econômico e financeiro da concessão de serviço 
público de energia elétrica, conforme estabelecido no respectivo 
contrato, compreende: 

        Art. 14. O regime econômico e financeiro da concessão de 
serviço público de energia elétrica, conforme estabelecido no 
respectivo contrato, compreende: ( Lei 9427/96 ) 

I - a contraprestação pela execução do serviço, paga pelo consumidor 
final com tarifas baseadas no serviço pelo preço, nos termos da Lei n• 
8.987, de 1995; 

        I - a contraprestação pela execução do serviço, paga pelo 
consumidor final com tarifas baseadas no serviço pelo preço, nos 
termos da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; ( Lei 9427/96 ) 

II - a responsabilidade da concessionária em realizar investimentos em 
obras e instalações que reverterão à União na extinção do contrato, 
garantida a indenização nos casos e condições previstos na Lei nº 
8.987,  de 1995, e nesta Lei, de modo a assegurar a qualidade do 
serviço de energia elétrica; 

        II - a responsabilidade da concessionária em realizar 
investimentos em obras e instalações que reverterão à União na 
extinção do contrato, garantida a indenização nos casos e condições 
previstos na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nesta Lei, de 
modo a assegurar a qualidade do serviço de energia elétrica; ( Lei 
9427/96 ) 
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III - a participação do consumidor no capital da concessionária, 
mediante contribuição financeira para execução de obras de interesse 
mútuo, conforme definido em regulamento; 

        III - a participação do consumidor no capital da concessionária, 
mediante contribuição financeira para execução de obras de interesse 
mútuo, conforme definido em regulamento; ( Lei 9427/96 ) 

IV - apropriação de ganhos de eficiência empresarial e da 
competitividade; 

        IV - apropriação de ganhos de eficiência empresarial e da 
competitividade; ( Lei 9427/96 ) 

V - indisponibilidade, pela concessionária, salvo disposição contratual, 
dos bens considerados reversíveis. 

        V - indisponibilidade, pela concessionária, salvo disposição 
contratual, dos bens considerados reversíveis. ( Lei 9427/96 ) 

Art. 368. Entende-se por serviço pelo preço o regime econômico-
financeiro mediante o qual as tarifas máximas do serviço público de 
energia elétrica são fixadas: 

        Art. 15. Entende-se por serviço pelo preço o regime econômico-
financeiro mediante o qual as tarifas máximas do serviço público de 
energia elétrica são fixadas: ( Lei 9427/96 ) 

I - no contrato de concessão ou permissão resultante de licitação 
pública, nos termos da Lei nº 8.987, de 1995; 

        I - no contrato de concessão ou permissão resultante de licitação 
pública, nos termos da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; ( Lei 
9427/96 ) 

II - no contrato que prorrogue a concessão existente, nas hipóteses 
admitidas nesta Lei;  

        II - no contrato que prorrogue a concessão existente, nas 
hipóteses admitidas na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995; ( Lei 
9427/96 ) 

III - no contrato de concessão celebrado em decorrência de 
desestatização; 

        III - no contrato de concessão celebrado em decorrência de 
desestatização, nos casos indicados no art. 27 da Lei nº 9.074, de 7 
de julho de 1995; ( Lei 9427/96 ) 

IV - em ato específico da ANEEL, que autorize a aplicação de novos 
valores, resultantes de revisão ou de reajuste, nas condições do 
respectivo contrato. 

        IV - em ato específico da ANEEL, que autorize a aplicação de 
novos valores, resultantes de revisão ou de reajuste, nas condições 
do respectivo contrato. ( Lei 9427/96 ) 

§ 1º A manifestação da ANEEL para a autorização exigida no inciso IV 
deste artigo deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias a contar da 
apresentação da proposta da concessionária ou permissionária, 
vedada a formulação de exigências que não se limitem à comprovação 
dos fatos alegados para a revisão ou reajuste, ou dos índices 
utilizados. 

        § 1º A manifestação da ANEEL para a autorização exigida no 
inciso IV deste artigo deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias a 
contar da apresentação da proposta da concessionária ou 
permissionária, vedada a formulação de exigências que não se 
limitem à comprovação dos fatos alegados para a revisão ou reajuste, 
ou dos índices utilizados. ( Lei 9427/96 ) 
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§ 2º A não manifestação da ANEEL, no prazo indicado, representará a 
aceitação dos novos valores tarifários apresentados, para sua imediata 
aplicação. 

        § 2º A não manifestação da ANEEL, no prazo indicado, 
representará a aceitação dos novos valores tarifários apresentados, 
para sua imediata aplicação. ( Lei 9427/96 ) 

Art. 369. A ANEEL somente aceitará como bens reversíveis da 
concessionária ou permissionária do serviço público de energia elétrica 
aqueles utilizados, exclusiva e permanentemente, para produção, 
transmissão e distribuição de energia elétrica. 

        Art. 18. A ANEEL somente aceitará como bens reversíveis da 
concessionária ou permissionária do serviço público de energia 
elétrica aqueles utilizados, exclusiva e permanentemente, para 
produção, transmissão e distribuição de energia elétrica. (Lei 9427/96) 

Art. 370. A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de 
energia elétrica a consumidor que preste serviço público ou essencial à 
população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com 
antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder 
Executivo Estadual. 

        Art. 17. A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento 
de energia elétrica a consumidor que preste serviço público ou 
essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será 
comunicada com antecedência de quinze dias ao Poder Público local 
ou ao Poder Executivo Estadual. ( Lei 9427/96 ) 

Parágrafo único. O Poder Público que receber a comunicação adotará 
as providências administrativas para preservar a população dos efeitos 
da suspensão do fornecimento de energia elétrica, inclusive dando 
publicidade à contingência, sem prejuízo das ações de 
responsabilização pela falta de pagamento que motivou a medida. 

        § 1º O Poder Público que receber a comunicação adotará as 
providências administrativas para preservar a população dos efeitos 
da suspensão do fornecimento de energia elétrica, inclusive dando 
publicidade à contingência, sem prejuízo das ações de 
responsabilização pela falta de pagamento que motivou a medida. 
(Redação dada pela Lei nº 10.438, de 2002) ( Lei 9427/96 ) 

Art. 371. As concessionárias e permissionárias de serviço público de 
energia elétrica somente poderão oferecer os direitos emergentes e 
qualquer outro ativo vinculado à prestação de serviço público, em 
garantia de empréstimo, financiamento ou qualquer outra operação 
vinculada ao objeto da respectiva concessão. 

Art. 1º As concessionárias e permissionárias de serviço público de 
energia elétrica somente poderão oferecer os direitos emergentes e 
qualquer outro ativo vinculado à prestação de serviço público, em 
garantia de empréstimo, financiamento ou qualquer outra operação 
vinculada ao objeto da respectiva concessão. (Lei 10604/02) 

Parágrafo único. Excepcionalmente, as concessionárias de serviço 
público de energia elétrica poderão oferecer garantias a 
financiamentos de empreendimentos de geração de energia elétrica de 
que participem direta ou indiretamente, outorgados antes de 18 de 
dezembro de 2002. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, as concessionárias de serviço 
público de energia elétrica poderão oferecer garantias a 
financiamentos de empreendimentos de geração de energia elétrica 
de que participem direta ou indiretamente, outorgados antes da 
vigência desta Lei. (Lei 10604/02) 

Art. 372. Na hipótese de encampação da concessão, a indenização 
devida à concessionária, conforme previsto no art. 36 da Lei nº 8.987, 

        Art. 19. Na hipótese de encampação da concessão, a 
indenização devida ao concessionário, conforme previsto no art. 36 da 
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de 1995, compreenderá as perdas decorrentes da extinção do 
contrato, excluídos os lucros cessantes. 

Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, compreenderá as perdas 
decorrentes da extinção do contrato, excluídos os lucros cessantes. ( 
Lei 9427/96 ) 

Art. 373. O investimento na indústria de energia elétrica é o capital 
efetivamente aplicado pela concessionária na propriedade vinculada à 
concessão, desde que os bens e instalações resultantes tenham sido 
destinados, direta ou indiretamente, a critério da ANEEL, à produção, 
transmissão, transformação e/ou distribuição de energia elétrica, no 
interesse permanente e exclusivo do serviço público de energia 
elétrica. 

        Art. 2º O investimento na indústria de energia elétrica é o capital 
efetivamente aplicado pelo concessionário na propriedade vinculada à 
concessão, desde que os bens e instalações resultantes tenham sido 
destinados, direta ou indiretamente, a critério do Departamento 
Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, à produção, 
transmissão, transformação e/ou distribuição de energia elétrica, no 
interesse permanente e exclusivo do serviço público de energia 
elétrica. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.506, de 1976) (Lei 
5655/71) 

Art. 374. As obras em andamento realizadas mediante a utilização de 
capital próprio da concessionária ou empréstimo vencerão juros de, no 
máximo, dez por cento ao ano, capitalizados e acrescidos ao 
respectivo custo, até a data em que entrarem em serviço, a critério da 
ANEEL. 

        Art 3º As obras em andamento realizadas mediante a utilização 
de capital próprio do concessionário ou empréstimo vencerão juros 
de, no máximo, 10% (dez por cento) ao ano, capitalizados e 
acrescidos ao respectivo custo, até a data em que entrarem em 
serviço, a critério do Departamento Nacional de Águas e Energia 
Elétrica - DNAEE. (Decreto Lei 1506_76) 

CAPÍTULO II – DAS TARIFAS.  

Art. 375. O valor da tarifa de energia elétrica referente aos contratos de 
compra de que trata o art. 106 será estabelecido em conformidade 
com a política energética e por regulação da ANEEL. 

Art. 3º - § 1º O valor da tarifa de energia elétrica referente aos 
contratos de compra de que trata o caput  será estabelecido em 
conformidade com a política energética e por regulamentação da 
Aneel. (Lei 10604/02) 

  

Art. 376. Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica 
aplicáveis às unidades consumidoras classificadas na Classe Rural, 
inclusive Cooperativas de Eletrificação Rural, serão concedidos ao 
consumo que se verifique na atividade de irrigação e aqüicultura 
desenvolvida em um período diário contínuo de oito horas e trinta 
minutos de duração, facultado à concessionária ou permissionária de 

Art. 25. Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica 
aplicáveis às unidades consumidoras classificadas na Classe Rural, 
inclusive Cooperativas de Eletrificação Rural, serão concedidos ao 
consumo que se verifique na atividade de irrigação e aqüicultura 
desenvolvida em um período diário contínuo de 8h30m (oito horas e 
trinta minutos) de duração, facultado ao concessionário ou 
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serviço público de distribuição de energia elétrica o estabelecimento de 
escalas de horário para início, mediante acordo com os consumidores, 
garantido o horário compreendido entre vinte e uma horas e trinta 
minutos e seis horas do dia seguinte. 

permissionário de serviço público de distribuição de energia elétrica o 
estabelecimento de escalas de horário para início, mediante acordo 
com os consumidores, garantido o horário compreendido entre 
21h30m (vinte e uma horas e trinta minutos) e 6h (seis horas) do dia 
seguinte. (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005) (Lei 10438/02) 

Art. 377. As definições das tarifas de uso dos sistemas de transmissão 
devem ser baseadas nas seguintes diretrizes: 

        XVIII - definir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e 
distribuição, sendo que as de transmissão devem ser baseadas nas 
seguintes diretrizes: (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 
9427/96 ) 

a) assegurar arrecadação de recursos suficientes para cobertura dos 
custos dos sistemas de transmissão; e  

        a) assegurar arrecadação de recursos suficientes para cobertura 
dos custos dos sistemas de transmissão; e (Incluído pela Lei nº 
10.848, de 2004) ( Lei 9427/96 ) 

b) utilizar sinal locacional visando a assegurar maiores encargos para 
os agentes que mais onerem o sistema de transmissão. 

        b) utilizar sinal locacional visando a assegurar maiores encargos 
para os agentes que mais onerem o sistema de transmissão; (Incluído 
pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 9427/96 ) 

Art. 378. Para fins de definição das tarifas de uso dos sistemas de 
transmissão e distribuição de energia elétrica, considerar-se-á 
integrante da Rede Básica de que trata o art. 56, as instalações de 
transporte de gás natural necessárias ao suprimento de centrais 
termelétricas nos Estados onde, até o final de 2002, não existia 
fornecimento de gás natural canalizado, até o limite do investimento 
em subestações e linhas de transmissão equivalentes que seria 
necessário construir para transportar, do campo de produção de gás 
ou da fronteira internacional até a localização da central, a mesma 
energia que ela é capaz de produzir no centro de carga, na forma da 
regulação da ANEEL. 

§ 7º Para fins de definição das tarifas de uso dos sistemas de 
transmissão e distribuição de energia elétrica, considerar-se-á 
integrante da rede básica de que trata o art. 17 da Lei nº 9.074, de 7 
de julho de 1995, as instalações de transporte de gás natural 
necessárias ao suprimento de centrais termelétricas nos Estados 
onde, até o final de 2002, não exista fornecimento de gás natural 
canalizado, até o limite do investimento em subestações e linhas de 
transmissão equivalentes que seria necessário construir para 
transportar, do campo de produção de gás ou da fronteira 
internacional até a localização da central, a mesma energia que ela é 
capaz de produzir no centro de carga, na forma da regulamentação da 
Aneel. (Lei 10438/02) 

 Atenção: Não foram considerados os dispositivos rel ativos à 
tarifas definidos pela Lei nº 5.655/71 em decorrênc ia do disposto 
no § 1º do art. 9º da Lei nº 8.987/95, segundo o qu al “A tarifa não 
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será subordinada à legislação específica anterior . ..”. 

Art. 379. Para o aproveitamento referido no inciso III do art. 43, para os 
empreendimentos hidrelétricos com potência igual ou inferior a um mil 
kW e para aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa e co-
geração qualificada, conforme regulação da ANEEL, cuja potência 
injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou 
igual a trinta mil kW, a ANEEL estipulará percentual de redução não 
inferior a cinqüenta por cento a ser aplicado às tarifas de uso dos 
sistemas elétricos de transmissão e de distribuição, incidindo na 
produção e no consumo da energia comercializada pelos 
aproveitamentos.  

§ 1º  Para o aproveitamento referido no inciso I do caput deste artigo, 
para os empreendimentos hidroelétricos com potência igual ou inferior 
a 1.000 (mil) kW e para aqueles com base em fontes solar, eólica, 
biomassa e co-geração qualificada, conforme regulamentação da 
ANEEL, cuja potência injetada nos sistemas de transmissão ou 
distribuição seja menor ou igual a 30.000 (trinta mil) kW, a ANEEL 
estipulará percentual de redução não inferior a 50% (cinqüenta por 
cento) a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de 
transmissão e de distribuição, incidindo na produção e no consumo da 
energia comercializada pelos aproveitamentos. (Redação dada pela 
Lei nº 11.488, de 2007) (Art. 26 -  Lei 9427/96 ) 

Art. 380. Na forma da regulamentação do Poder Executivo, fica a 
ELETROBRÁS autorizada a incluir na tarifa de repasse da potência 
proveniente da Itaipu Binacional o diferencial decorrente da retirada do 
fator anual de reajuste de que tratam os arts. 164 e  165, para manter 
seu fluxo de recebimentos, bem como o da União, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do art. 165. 

    Art. 6º Na forma da regulamentação do Poder Executivo, fica a 
ELETROBRÁS autorizada a incluir na tarifa de repasse da potência 
proveniente da Itaipu Binacional o diferencial decorrente da retirada 
do fator anual de reajuste de que tratam os arts. 1º e 2º, para manter 
seu fluxo de recebimentos, bem como o da União, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do art. 2º. (Lei nº 11.480/2007) 

§ 1º Os Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia definirão, 
anualmente, por meio de portaria interministerial, o valor do diferencial 
a que se refere o caput, para efeito de cálculo da tarifa de repasse da 
potência proveniente da Itaipu Binacional. 

    § 1º Os Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia definirão, 
anualmente, por meio de portaria interministerial, o valor do diferencial 
a que se refere o caput, para efeito de cálculo da tarifa de repasse da 
potência proveniente da Itaipu Binacional. (Lei nº 11.480/2007) 

§ 2º O valor a que se refere o § 1º deve ser necessário e suficiente 
para manter o valor econômico dos saldos devedores e dos créditos 
citados nos arts. 164 e  165, respeitado o percentual mínimo 
estabelecido no parágrafo único do art. 165. 

    § 2º O valor a que se refere o § 1º deve ser necessário e suficiente 
para manter o valor econômico dos saldos devedores e dos créditos 
citados nos arts. 1º e 2º, respeitado o percentual mínimo estabelecido 
no parágrafo único do art. 2º. (Lei nº 11.480/2007) 

Art. 381. Não se aplicam as disposições dos §§ 1º e 3º do art. 2º da Lei 
nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, a mecanismo de compensação 
das variações, ocorridas entre os reajustes tarifários anuais, de valores 
de itens da "Parcela A" previstos nos contratos de concessão de 

Art. 1º Não se aplicam as disposições dos §§ 1º e 3º do art. 2º da Lei 
nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, a mecanismo de compensação 
das variações, ocorridas entre os reajustes tarifários anuais, de 
valores de itens da "Parcela A" previstos nos contratos de concessão 
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distribuição de energia elétrica, a ser regulado, por proposta da 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em ato conjunto dos 
Ministros de Estado de Minas e Energia e da Fazenda.. 

 

de distribuição de energia elétrica, a ser regulado, por proposta da 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em ato conjunto dos 
Ministros de Estado de Minas e Energia e da Fazenda. (MP 
2.227/2001). 

CAPÍTULO III – DO REPASSE DOS CUSTOS DE ENERGIA 

COMPRADA.  

 

Art. 382. Com vistas em assegurar a modicidade tarifária, o repasse às 
tarifas para o consumidor final será função do custo de aquisição de 
energia elétrica, acrescido de encargos e tributos, e estabelecido com 
base nos preços e quantidades de energia resultantes das licitações 
de que trata o art. 114 ressalvada a aquisição de energia realizada na 
forma do §3º do referido art. 114. 

        § 4º Com vistas em assegurar a modicidade tarifária, o repasse 
às tarifas para o consumidor final será função do custo de aquisição 
de energia elétrica, acrescido de encargos e tributos, e estabelecido 
com base nos preços e quantidades de energia resultantes das 
licitações de que trata o § 2º deste artigo, ressalvada a aquisição de 
energia realizada na forma do § 8º deste artigo. (Art. 2º - Lei 
10848/04) 

CAPÍTULO IV – DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIA IS 

EM GERAÇÃO NA AMAZÔNIA. 

 

Art. 383. As empresas industriais, grandes consumidoras de energia 
elétrica, localizadas nos Estados de Goiás, Mato Grosso, 
respectivamente, ao norte dos paralelos de quinze graus e trinta 
minutos e dezoito graus, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e 
Amapá, poderão participar financeiramente de empreendimento que 
vise à instalação ou expansão da capacidade geradora e de 
transmissão da ELETRONORTE. 

 

 

 

    Art. 1º As empresas industriais, grandes consumidoras de energia 
elétrica, localizadas na área de atuação da Centrais Elétricas do Norte 
do Brasil S.A. - ELETRONORTE definida no artigo 2º item IV, da Lei 
nº 5.899, de 5 de julho de 1973, poderão participar financeiramente de 
empreendimento que vise à instalação ou expansão da capacidade 
geradora e de transmissão da ELETRONORTE, ou das empresas 
concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, sob controle 
estadual. (Lei nº 5.962/1973) 

Justificativa 1: Considerada a área que o artigo 2º item IV, da L ei 
nº 5.899, de 5 de julho de 1973, definia como “área  de atuação da 
ELETRONORTE”. 

Justificativa 2: Já não existem, na área mencionada, empresas 
geradoras concessionárias de serviços públicos de e nergia 
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elétrica, sob controle estadual.  

§ 1º Consideram-se, para os fins desta Lei, empresas industriais, 
grandes consumidoras de energia, as que tenham demanda mínima de 
dez megawatts. 

    § 1º Consideram-se, para os fins desta Lei, empresas industriais, 
grandes consumidoras de energia, as que tenham demanda mínima 
de 10 MW (megawatts) e façam jus à redução do empréstimo 
compulsório, nos termos do Decreto-lei nº 644, de 23 junho de 1969. 
(Lei nº 5.962/1973) 

Justificativa : O empréstimo compulsório está extinto. 

§ 2º O enquadramento de novas indústrias ou daquelas em expansão, 
na categoria de que trata o §1º, será feito segundo critérios 
estabelecidos pela ANEEL. 

    § 2º O enquadramento de novas indústrias ou daquelas em 
expansão, na categoria de que trata o parágrafo anterior, será feito 
segundo critérios estabelecidos pela Centrais Elétricas Brasileiras 
S.A. - ELETROBRÁS. (Lei nº 5.962/1973) 

Justificativa : A ANEEL é Agência de regulação setorial.  

Art. 384. A participação no empreendimento terá por fim:     Art. 2º A participação no empreendimento terá por fim: 

I - a construção ou ampliação de usinas geradoras de energia elétrica, 
bem como sistemas de transmissão pelas concessionárias; 

    I - a construção ou ampliação de usinas geradoras de eletricidade, 
bem como sistemas de transmissão pelas concessionárias; 

II - a garantia do fornecimento de energia elétrica pela 
ELETRONORTE às empresas industriais; 

    Il - a garantia do fornecimento de energia elétrica pelas 
concessonárias às empresas industriais; 

III - a tomada, pelas empresas industriais, de obrigações emitidas 
pelas concessionárias. 

    III - a tomada, pelas empresas industriais, de obrigações emitidas 
pelas concessionárias. (Lei nº 5.962/1973) 

Art. 385. A participação reger-se-á por contrato em que se 
estabeleçam as cláusulas do fornecimento de energia elétrica pela 
concessionária à empresa industrial, discriminando-se 
necessariamente: 

    Art. 3º A participação reger-se-á por contrato em que se 
estabeleçam as cláusulas do fornecimento de energia elétrica pela 
concessionária à empresa industrial, discriminando-se 
necessariamente: (Lei nº 5.962/1973) 

I - o valor da participação;     I - o valor da participação; 

II - o prazo de duração;     Il - o prazo de duração; 

III - a potência que se colocará à disposição do consumidor industrial;     III - a potência que se colocará à disposição do consumidor 
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industrial; 

IV - a energia disponível mensalmente, por unidade de potência.     IV - a energia disponível mensalmente, por unidade de potência. 

Parágrafo único. O prazo inicial do contrato será no máximo de quinze 
anos prorrogável pelas partes. 

    Parágrafo único. O prazo inicial do contrato será no máximo de 
quinze anos prorrogável pelas partes. (Lei nº 5.962/1973) 

Art. 386. Além das cláusulas previstas no art. 153, os contratos 
estabelecerão obrigatoriamente: 

    Art. 4º Além das cláusulas previstas no artigo anterior, os contratos 
estabelecerão obrigatoriamente: (Lei nº 5.962/1973) 

I - o pagamento, pela empresa industrial, da quota de depreciação 
prevista da legislação sobre energia elétrica, na mesma proporção de 
sua participação no investimento, quota esta que será fixada pela 
ANEEL, em valor igual à aplicável para instalações da mesma 
natureza; 

    I - o pagamento, pela empresa industrial, da quota de depreciação 
prevista da legislação sobre energia elétrica, na mesma proporção de 
sua participação no investimento, quota esta que será fixada pela 
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, em 
valor igual à aplicável para instalações da mesma natureza; 

II - o reembolso das despesas da exploração das instalações efetuada 
pela concessionária para atender à empresa industrial. 

    II - o reembolso das despesas da exploração das instalações 
efetuadas pelas concessionárias para atender à empresa industrial. 

Art. 387. A ANEEL encaminhará o contrato ao Ministro das Minas e 
Energia que, aprovando-o fixará, em portaria, o início de sua vigência. 

    Art. 5º O DNAEE encaminhará o contrato ao Ministro das Minas e 
Energia que, aprovando-o fixará, em portaria, o início de sua vigência. 
(Lei nº 5.962/1973) 

Art. 388. Para os fins do item III do art. 152 a concessionária emitirá 
títulos com prazo de resgate não inferior ao do contrato, observadas as 
seguintes regras: 

    Art. 6º Para os fins do item III do artigo 2º as concessionárias 
emitirão títulos com prazo de resgate não inferior ao do contrato, 
observadas as seguintes regras: (Lei nº 5.962/1973) 

I - o valor total da tomada de obrigações será igual ao produto da 
potência a ser fornecida, pelo custo unitário da potência das 
instalações resultantes da participação da empresa industrial; 

    I - o valor total da tomada de obrigações será igual ao produto da 
potência a ser fornecida, pelo custo unitário da potência das 
instalações resultantes da participação da empresa industrial; 

II - as obrigações estarão sujeitas a correção monetária anual, pelo 
mesmo índice que for aplicado ao ativo imobilizado das 
concessionárias, quando a legislação o permitir; 

    II - as obrigações estarão sujeitas a correção monetária anual, pelo 
mesmo índice que for aplicado ao ativo imobilizado das 
concessionárias; 

III - as obrigações serão resgatadas em cinco parcelas anuais, iguais e 
sucessivas vencendo-se a primeira na data do término do contrato de 
participação, salvo a ocorrência de prorrogação do contrato, na forma 

    III - as obrigações serão resgatadas em cinco parcelas anuais, 
iguais e sucessivas vencendo-se a primeira na data do término do 
contrato de participação, salvo a ocorrência de prorrogação do 
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prevista no parágrafo único do art. 153, hipótese em que o resgate terá 
início na data do término deste último; 

contrato, na forma prevista no parágrafo único do artigo 3º, hipótese 
em que o resgate terá início na data do término deste último. 

IV - no prazo de resgate, referido no inciso IV, as obrigações renderão 
juros de seis por cento ao ano, pagáveis em 31 de dezembro de cada 
ano. 

    IV - no prazo de resgate, referido no item anterior, as obrigações 
renderão juros de seis por cento ao ano, pagáveis em 31 de 
dezembro de cada ano. 

§ 1º No caso de prorrogações, cujo prazo total não poderá ser superior 
a dez anos, a concessionária deverá resgatar no mínimo, trinta e três 
por cento do valor da participação inicial realizada pela empresa 
industrial, em cada prorrogação. 

    § 1º No caso de prorrogações, cujo prazo total não poderá ser 
superior a dez anos, a concessionária deverá resgatar no mínimo, 
trinta e três por cento do valor da participação inicial realizada pela 
empresa industrial, em cada prorrogação. (Lei nº 5.962/1973) 

§ 2º Nenhuma prorrogação poderá ser superior a cinco anos.     § 2º Nenhuma prorrogação poderá ser superior a cinco anos. 

§ 3º O resgate efetuado pela concessionária na forma do § 1º, será 
realizado em cinco parcelas anuais, iguais e sucessivas, durante o 
prazo da prorrogação, e implicará na redução da potência colocada à 
disposição da empresa industrial, proporcional a cada pagamento. 

    § 3º O resgate efetuado pela concessionária na forma do § 1º, será 
realizado em cinco parcelas anuais, iguais e sucessivas, durante o 
prazo da prorrogação, e implicará na redução da potência colocada à 
disposição da empresa industrial, proporcional a cada pagamento. 

§ 4º O valor do contrato de participação estimado pelas partes será 
reajustado por ocasião da entrada em operação das instalações, 
sempre que o investimento realizado for maior do que o estimado, 
efetuando-se, nessa hipótese, a correspondente emissão suplementar 
de obrigações. 

    § 4º O valor do contrato de participação estimado pelas partes será 
reajustado por ocasião da entrada em operação das instalações, 
sempre que o investimento realizado for maior do que o estimado, 
efetuando-se, nessa hipótese, a correspondente emissão suplementar 
de obrigações. 

§ 5º As obrigações emitidas na conformidade deste Capítulo não 
poderão ser alienadas, transferidas ou dadas em garantia de operação 
financeira, exceto no caso de financiamento externo devidamente 
autorizado pelo Ministério da Fazenda. 

    § 5º As obrigações emitidas na conformidade desta Lei não 
poderão ser alienadas, transferidas ou dadas em garantia de 
operação financeira, exceto no caso de financiamento externo 
devidamente autorizado pelo Ministério da Fazenda. (Lei nº 
5.962/1973) 

     Art. 7º A soma das potências contratadas será limitada, para cada 
concessionária, de âmbito estadual, ao máximo de dez por cento da 
capacidade de geração própria da concessionária no ano anterior ao 
da celebração do contrato. (Lei nº 5.962/1973) 

Justificativa : Já não existem, na área mencionada, empresas 
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geradoras concessionárias de serviços públicos de e nergia 
elétrica, sob controle estadual.  

     § 1º Se concessionária de âmbito estadual não puder atender, em 
decorrência do limite estabelecido neste artigo proposta de empresa 
industrial que deseje instalar-se em sua área de concessão, o 
contrato poderá ser feito com a ELETRONORTE, efetuando-se o 
fornecimento diretamente por esta concessionária. 

Justificativa : Já não existem, na área mencionada, empresas 
geradoras concessionárias de serviços públicos de e nergia 
elétrica, sob controle estadual.  

Art. 389. Ao término da participação prevista nesta Lei, o fornecimento 
de energia elétrica passará a ser realizado nos termos aplicáveis aos 
demais consumidores. 

    § 2º Ao término da participação prevista nesta Lei, o fornecimento 
de energia elétrica passará a ser realizado por concessionária de 
âmbito estadual. 

Justificativa : Com o advento da Lei 9.074/95, não existe mais o 
monopólio para a distribuidora local.  

Art. 390. A empresa industrial poderá utilizar a energia elétrica para o 
consumo doméstico de seus empregados em vilas operárias 
construídas em terrenos pertencentes à empresa industrial, quando a 
concessionária local não se dispuser a efetuar o fornecimento. 

    § 3º Não poderá a empresa industrial distribuir energia elétrica 
quando venha a deter toda a potência instalada da usina, exceto nos 
casos do consumo doméstico de seus empregados em vilas operárias 
construídas em terrenos pertencentes à empresa industrial, quando a 
concessionária local não se dispuser a efetuar o fornecimento. 

Justificativa : Independente de deter ou não toda a potência 
instalada da usina, a concessão ou permissão de dis tribuição, 
como serviço público, está sujeita à licitação, nos  termos do art. 
175 da Constituição Federal. 

Art. 391. A empresa industrial que receba o fornecimento de energia, 
nas condições deste Capítulo, será considerada, para todos os efeitos, 
como se fosse produtora para consumo próprio e uso exclusivo da 
potência e da energia contratada. 

    Art. 8º O fornecimento de energia, nas condições desta Lei, ficará 
isento do imposto único sobre energia elétrica, da quota de 
previdência e do empréstimo compulsório e a empresa industrial será 
considerada, para todos os efeitos, como se fosse produtora para 
consumo próprio e uso exclusivo da potência e da energia contratada. 
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(Lei nº 5.962/1973) 

Justificativa : O imposto único sobre energia elétrica, a quota d e 
previdência e o empréstimo compulsório estão extint os.  

Art. 392. A contabilização, pelas concessionárias, do valor original dos 
bens adquiridos ou construídos em decorrência da participação, bem 
como a eventual correção monetária, constará, discriminadamente, de 
conta especial do Ativo Imobilizado. 

    Art. 9º A contabilização, pelas concessionárias, do valor original 
dos bens adquiridos ou construídos em decorrência da participação, 
bem como a respectiva correção monetária, constará, 
discriminadamente, de conta especial do Ativo Imobilizado. (Lei nº 
5.962/1973) 

     § 1º Os bens referidos neste artigo passarão a integrar o 
investimento remunerável das concessionárias ao término do prazo 
dos contratos de participação, em valor igual aos resgates a serem 
efetuados pelas concessionárias. (Lei nº 5.962/1973) 

Justificativa : Em decorrência da Lei 8.987/95, não existe 
“investimento remunerável”.  

Parágrafo único. Não se aplicará a quota de reversão ao montante dos 
bens equivalentes às parcelas não resgatadas. 

    § 2º Não se aplicará a quota de reversão ao montante dos bens 
não integrantes do investimento remunerável. (Lei nº 5.962/1973) 

Justificativa : Ajuste da redação em função da supressão do § 1º.  

     Art. 10. A concessão ou autorização das centrais geradoras, ou dos 
sistemas de transmissão que resultarem das participações previstas 
nesta Lei, enquadrar-se-ão no planejamento energético do País, 
ouvida a ELETROBRÁS, na forma dos artigos 1º e 14, da Lei nº 5.899 
de 5 de julho de 1973. (Lei nº 5.962/1973) 

Justificativa : Prejudicado pelas novas regras de concessões e 
autorizações. Atualmente a participação deve ser pr ecedida da 
concessão ou da autorização. 

CAPÍTULO V – DA PROTEÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA.  

Art.393. No exercício da competência prevista nos incisos VIII e IX, do 
art. 5º a ANEEL deverá articular-se com a Secretaria de Direito 

       Art. 3º -  Parágrafo único. No exercício da competência prevista 
nos incisos VIII e IX, a ANEEL deverá articular-se com a Secretaria de 
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Econômico do Ministério da Justiça.  Direito Econômico do Ministério da Justiça. (Incluído pela Lei nº 9.648, 
de 1998) ( Lei 9427/96 ) 

CAPÍTULO VI – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES DE ORDEM 

ECONÔMICA. 

 

Art. 394. Ficam os Ministros de Estado de Minas e Energia e da 
Fazenda autorizados a manter mecanismo de compensação destinado 
a viabilizar a manutenção de preços constantes para o gás natural, por 
período consecutivo de doze meses, observado o disposto no art. 163. 

Art. 1º Ficam os Ministros de Estado de Minas e Energia e da 
Fazenda autorizados a criar mecanismo de compensação destinado a 
viabilizar a manutenção de preços constantes para o gás natural, por 
período consecutivo de doze meses, observado o disposto no art. 2º. 
(Lei 10274/01) 

Justificativa : O mecanismo de compensação já existe. 

Art. 395. Aos contratos referentes ao suprimento de gás natural 
destinado ao Programa Prioritário de Termeletricidade, instituído pelo 
Decreto nº 3.371, de 24 de fevereiro de 2000, para produção de 
energia elétrica em usinas que entraram em efetiva operação 
comercial até 31 de dezembro de 2003, não se aplicam as disposições 
dos §§ 1º e 3º do art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, 
desde que observados os requisitos estabelecidos em ato conjunto dos 
Ministros de Estado de Minas e Energia e da Fazenda.  

Art. 2º Aos contratos referentes ao suprimento de gás natural 
destinado ao Programa Prioritário de Termeletricidade, instituído pelo 
Decreto no 3.371, de 24 de fevereiro de 2000, para produção de 
energia elétrica em usinas que entrem em efetiva operação comercial 
até 31 de dezembro de 2003, não se aplicam as disposições dos §§ 
1º e 3º do art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde 
que observados os requisitos estabelecidos em ato conjunto dos 
Ministros de Estado de Minas e Energia e da Fazenda. (Lei 
10274/01). 

Art. 396. Fica a ELETROBRÁS autorizada a negociar a retirada do 
fator anual de reajuste dos saldos devedores dos contratos de 
financiamento celebrados com a Itaipu Binacional. 

Art. 1º Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS 
autorizada a negociar a retirada do fator anual de reajuste dos saldos 
devedores dos contratos de financiamento celebrados com a Itaipu 
Binacional. (Lei nº 11.480/2007) 

Parágrafo único. Fica assegurada à ELETROBRÁS a manutenção do 
fluxo de recebimentos decorrente do fator anual de reajuste a que se 
refere o caput. 

    Parágrafo único. Fica assegurada à ELETROBRÁS a manutenção 
do fluxo de recebimentos decorrente do fator anual de reajuste a que 
se refere o caput. (Lei nº 11.480/2007) 

Art. 397. Fica a União autorizada a negociar a retirada do fator anual 
de reajuste dos créditos que detém junto à Itaipu Binacional. 

    Art. 2º Fica a União autorizada a negociar a retirada do fator anual 
de reajuste dos créditos que detém junto à Itaipu Binacional. (Lei nº 
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11.480/2007) 

Parágrafo único. Fica assegurada à União a manutenção de, no 
mínimo, noventa e quatro por cento do fluxo de recebimentos 
decorrente do fator anual de reajuste a que se refere o caput. 

    Parágrafo único. Fica assegurada à União a manutenção de, no 
mínimo, noventa e quatro por cento do fluxo de recebimentos 
decorrente do fator anual de reajuste a que se refere o caput. (Lei nº 
11.480/2007) 

Art. 398. As demais condições dos contratos e dos créditos de que 
tratam os arts. 164 e 165 deverão permanecer inalteradas. 

    Art. 3º As demais condições dos contratos e dos créditos de que 
tratam os arts. 1º e 2º deverão permanecer inalteradas. (Lei nº 
11.480/2007) 

Art. 399. Fica vedada a negociação dos valores correspondentes ao 
fator anual de reajuste que, à data da celebração dos instrumentos 
contratuais firmados pelas partes com fulcro nos arts. 164 e 165, já 
tenham sido incorporados aos saldos devedores e aos créditos neles 
mencionados. 

    Art. 4º Fica vedada a negociação dos valores correspondentes ao 
fator anual de reajuste que, à data da celebração dos instrumentos 
contratuais a serem firmados pelas partes com fulcro nos arts. 1º e 2º, 
já tenham sido incorporados aos saldos devedores e aos créditos 
neles mencionados. (Lei nº 11.480/2007) 

Art. 400. Os Orçamentos Gerais da União consignarão dotação 
destinada a complementar os recursos necessários à conclusão da 
usina nucleoelétrica de Angra III. 

Art. 3º Os Orçamentos Gerais da União consignarão dotação 
destinada a complementar os recursos necessários à conclusão das 
usinas nucleoelétricas de Angra II e III. (Lei nº 7.915/89) 

Justificativa : Angra II está concluída.  

TÍTULO VI - DOS ENCARGOS, TRIBUTOS SETORIAIS E DAS 

CONTAS ESPECIAIS. 

 

CAPÍTULO I – DA RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO.  

SEÇÃO I – DO OBJETO.  

Art. 401. Serão computadas no custo do serviço das empresas 
concessionárias, supridoras e supridas, quotas anuais da reversão, 
com a finalidade de prover recursos para reversão, encampação, 
expansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica. 

        Art. 4º Serão computadas no custo do serviço das empresas 
concessionárias, supridoras e supridas, quotas anuais da reversão, 
com a finalidade de prover recursos para reversão, encampação, 
expansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica. 
(Redação dada pela Lei nº 8.631, de 1993) (Lei 5655/71) 
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Art. 402. A quota anual da Reserva Global de Reversão – RGR ficará 
extinta ao final do exercício de 2010, devendo a ANEEL proceder à 
revisão tarifária de modo a que os consumidores sejam beneficiados 
pela extinção do encargo. 

       Art. 8º A quota anual da Reserva Global de Reversão – RGR 
ficará extinta ao final do exercício de 2010, devendo a Aneel proceder 
à revisão tarifária de modo a que os consumidores sejam beneficiados 
pela extinção do encargo. (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 
2002) (Lei 9648/98) 

  

SEÇÃO II – DAS CONTRIBUIÇÕES.  

Art. 403. A quota anual de reversão, corresponde ao produto de até 
dois e meio por cento incidente sobre o investimento da concessionária 
composto pelo saldo "pro-rata tempore", nos exercícios de 
competência, do Ativo Imobilizado em Serviço, não se computando o 
Ativo Intangível, bem como deduzindo-se a Depreciação Acumulada, 
as Doações e Subvenções para Investimentos e Obrigações Especiais, 
Reversão, Amortização, Contribuição do Consumidor e Participação da 
União.  

        § 1º A quota anual de reversão, a ser fixada pelo Poder 
Concedente, corresponde ao produto de até três por cento incidente 
sobre o investimento do concessionário composto pelo saldo "pro-rata 
tempore", nos exercícios de competência, do Ativo Imobilizado em 
Serviço, não se computando o Ativo Intangível, bem como deduzindo-
se a Depreciação Acumulada, as Doações e Subvenções para 
Investimentos e Obrigações Especiais, Reversão, Amortização, 
Contribuição do Consumidor e Participação da União. (Redação dada 
pela Lei nº 8.631, de 1993) (Lei 5655/71) 

Justificativa : Vide art. 13 da Lei nº 9.427/96  . 

§ 1º A quota anual de reversão observará o limite de três por cento da 
receita anual. 

 §     I - é fixada em até dois e meio por cento a quota anual de 
reversão que incidirá sobre os investimentos dos concessionários e 
permissionários, nos termos estabelecidos pelo art. 9º da Lei nº 8.631, 
de 4 de março de 1993, observado o limite de três por cento da 
receita anual; ( Art. 13 - Lei 9427/96 ) 

Justificativa : Fusão dos termos estabelecidos no  Art. 13 da  Le i 
nº 9427/96 com o art. 4º da Lei nº 5.655/71. 

§ 2º Do valor global das quotas da Reserva Global de Reversão - 
RGR, devidas pelas concessionárias e permissionárias, será deduzido 
o valor da taxa de fiscalização. 

        § 1º Do valor global das quotas da Reserva Global de Reversão - 
RGR, de que trata o art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, 
com a redação dada pelo art. 9º da Lei nº 8.631, de 4 de março de 
1993, devidas pelos concessionários e permissionários, será deduzido 
o valor da taxa de fiscalização, vedada qualquer majoração de tarifas 
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por conta da instituição desse tributo. (Art 13 da  Lei 9427/96 ) 

Justificativa : A parte final está considerada no CAPÍTULO V – DA  
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC A.  

§ 3º A ANEEL fixará, nos termos da legislação em vigor e nos períodos 
de competência, os valores da quota anual de reversão para cada 
concessionária. 

 

        § 2º O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - 
DNAEE, do Ministério de Minas e Energia, fixará, nos termos da 
legislação em vigor e nos períodos de competência, os valores da 
quota anual de reversão para cada concessionário. (Redação dada 
pela Lei nº 8.631, de 1993) (Lei 5655/71) 

Justificativa : Ajuste na denominação da entidade.  

§ 4º As concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, 
depositarão mensalmente, até o dia quinze de cada mês seguinte ao 
de competência, em agência do Banco do Brasil S.A., as parcelas 
duodecimais de sua quota anual de reversão na conta corrente da 
ELETROBRÁS - Reserva Global de Reversão - RGR. 

        § 3º Os concessionários de serviços públicos de energia elétrica, 
depositarão mensalmente, até o dia quinze de cada mês seguinte ao 
de competência, em agência do Banco do Brasil S.A., as parcelas 
duodecimais de sua quota anual de reversão na conta corrente da 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS - Reserva Global 
de Reversão - RGR. (Redação dada pela Lei nº 8.631, de 1993) (Lei 
5655/71) 

SEÇÃO III – DAS APLICAÇÕES.  

Art. 404.  A ELETROBRÁS, condicionado à autorização de seu 
Conselho de Administração e observado o disposto no art. 173, 
destinará os recursos da RGR aos fins estipulados neste artigo, 
inclusive à concessão de financiamento, mediante projetos específicos 
de investimento: 

        § 4º A Eletrobrás, condicionado a autorização de seu conselho 
de administração e observado o disposto no art. 13 da Lei nº 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996, destinará os recursos da RGR aos fins 
estipulados neste artigo, inclusive à concessão de financiamento, 
mediante projetos específicos de investimento: (Redação dada pela 
Lei nº 10.438, de 26.4.2002) (Lei 5655/71) 

I - às concessionárias, permissionárias e cooperativas de eletrificação 
rural, para expansão dos serviços de distribuição de energia elétrica 
especialmente em áreas urbanas e rurais de baixa renda e para o 
programa de combate ao desperdício de energia elétrica; 

        I - às concessionárias, permissionárias e cooperativas de 
eletrificação rural, para expansão dos serviços de distribuição de 
energia elétrica especialmente em áreas urbanas e rurais de baixa 
renda e para o programa de combate ao desperdício de energia 
elétrica; (Inciso incluído pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002) (Lei 
5655/71) 
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II - para instalações de produção a partir de fontes eólica, solar, 
biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, assim como termelétrica 
associada a pequenas centrais hidrelétricas e conclusão de obras já 
iniciadas de geração termonuclear, limitado, neste último caso, a dez 
por cento dos recursos disponíveis; 

        II - para instalações de produção a partir de fontes eólica, solar, 
biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, assim como termelétrica 
associada a pequenas centrais hidrelétricas e conclusão de obras já 
iniciadas de geração termonuclear, limitado, neste último caso, a 10% 
(dez por cento) dos recursos disponíveis; (Inciso incluído pela Lei nº 
10.438, de 26.4.2002) (Lei 5655/71) 

III - para estudos de inventário e viabilidade de aproveitamento de 
potenciais hidráulicos, mediante projetos específicos de investimento; 

        III - para estudos de inventário e viabilidade de aproveitamento 
de potenciais hidráulicos, mediante projetos específicos de 
investimento; (Inciso incluído pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002) (Lei 
5655/71) 

IV - para implantação de centrais geradoras de potência até cinco mil 
kW, destinadas exclusivamente ao serviço público em comunidades 
populacionais atendidas por sistema elétrico isolado;  

        IV - para implantação de centrais geradoras de potência até 
5.000 kW, destinadas exclusivamente ao serviço público em 
comunidades populacionais atendidas por sistema elétrico isolado; e 
(Inciso incluído pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002) (Lei 5655/71) 

V - para o desenvolvimento e implantação de programas e projetos 
destinados ao combate ao desperdício e uso eficiente da energia 
elétrica, de acordo com as políticas e diretrizes estabelecidas para o 
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel. 

        V - para o desenvolvimento e implantação de programas e 
projetos destinados ao combate ao desperdício e uso eficiente da 
energia elétrica, de acordo com as políticas e diretrizes estabelecidas 
para o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – 
Procel. (Inciso incluído pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002) (Lei 5655/71) 

§ 1º A ELETROBRÁS procederá a correção mensal da RGR de acordo 
com os índices de correção dos ativos permanentes, quando permitida 
por lei e creditará a essa reserva juros de cinco por cento ao ano sobre 
o montante corrigido dos recursos utilizados. Os rendimentos dos 
recursos não utilizados reverterão, também, à conta da RGR. 

        § 5º A ELETROBRÁS procederá a correção mensal da RGR de 
acordo com os índices de correção dos ativos permanentes e 
creditará a essa reserva juros de cinco por cento ao ano sobre o 
montante corrigido dos recursos utilizados. Os rendimentos dos 
recursos não utilizados reverterão, também, à conta da RGR. 
(Redação dada pela Lei nº 8.631, de 1993) (Lei 5655/71) 

§ 2º Ao MME serão destinados três por cento dos recursos da Reserva 
Global de Reversão – RGR para custear os estudos e pesquisas de 
planejamento da expansão do sistema energético, bem como os de 
inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos 
potenciais hidrelétricos. 

       § 6º Ao Ministério de Minas e Energia - MME serão destinados 
3% (três por cento) dos recursos da Reserva Global de Reversão – 
RGR para custear os estudos e pesquisas de planejamento da 
expansão do sistema energético, bem como os de inventário e de 
viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais 
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hidroelétricos. (Redação dada pela Lei nº 10.848, 2004) (Lei 5655/71) 

§ 3º A ELETROBRÁS destinará anualmente, observado o percentual 
mínimo a ser estabelecido em regulamento, recursos da RGR 
arrecadada para financiamento de programas de eletrificação rural. 

        § 7º A ELETROBRÁS destinará anualmente, observado o 
percentual mínimo a ser estabelecido em regulamento, recursos da 
RGR arrecadada para financiamento de programas de eletrificação 
rural. (Redação dada pela Lei nº 8.631, de 1993) (Lei 5655/71) 

§ 4º Para os fins deste artigo, a ELETROBRÁS instituirá programa de 
fomento específico para a utilização de equipamentos, de uso 
individual e coletivo, destinados à transformação de energia solar em 
energia elétrica, empregando recursos da Reserva Global de Reversão 
– RGR e contratados diretamente com as concessionárias e 
permissionárias. 

        § 8º Para os fins deste artigo, a Eletrobrás instituirá programa de 
fomento específico para a utilização de equipamentos, de uso 
individual e coletivo, destinados à transformação de energia solar em 
energia elétrica, empregando recursos da Reserva Global de 
Reversão – RGR e contratados diretamente com as concessionárias e 
permissionárias. (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002) 
(Lei 5655/71) 

Art. 405.  A Reserva Global de Reversão é considerada incluída nas 
tarifas de energia elétrica, observadas as seguintes disposições:  

Art. 13 § 2º A Reserva Global de Reversão de que trata o parágrafo 
anterior é considerada incluída nas tarifas de energia elétrica, com as 
alterações seguintes: ( Lei 9427/96 ) 

I - do total dos recursos arrecadados a partir de 27 de dezembro de 
1996, cinqüenta por cento, no mínimo, serão destinados para 
aplicação em investimentos no Setor de energia elétrica das Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dos quais metade em programas de 
eletrificação rural, conservação e uso racional de energia e 
atendimento de comunidades de baixa renda; 

        II - do total dos recursos arrecadados a partir da vigência desta 
Lei, cinqüenta por cento, no mínimo, serão destinados para aplicação 
em investimentos no Setor Elétrico das Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, dos quais 1/2  em programas de eletrificação rural, 
conservação e uso racional de energia e atendimento de 
comunidades de baixa renda. ( Lei 9427/96 ) 

II - os recursos referidos neste artigo poderão ser contratados 
diretamente com Estados, Municípios, concessionárias e 
permissionárias de serviço público de energia elétrica e agentes 
autorizados, assim como Cooperativas de Eletrificação Rural, 
Cooperativas responsáveis pela implantação de infra-estrutura em 
projetos de reforma agrária e Consórcios Intermunicipais; 

        III - os recursos referidos neste artigo poderão ser contratados 
diretamente com Estados, Municípios, concessionárias e 
permissionárias de serviço público de energia elétrica e agentes 
autorizados, assim como Cooperativas de Eletrificação Rural, 
Cooperativas responsáveis pela implantação de infra-estrutura em 
projetos de reforma agrária e Consórcios Intermunicipais; (Redação 
dada pela Lei nº 10.438, de 2002) ( Lei 9427/96 ) 

III - os recursos destinados ao semi-árido da Região Nordeste serão 
aplicados a taxas de financiamento não superiores às previstas para 

        IV - os recursos destinados ao semi-árido da Região Nordeste 
serão aplicados a taxas de financiamento não superiores às previstas 
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os recursos a que se refere a alínea "c" do inciso I do art. 159 da 
Constituição Federal; 

para os recursos a que se refere a alínea "c" do inciso I do art. 159 da 
Constituição Federal. ( Lei 9427/96 ) 

IV - as condições de financiamento previstas no inciso III poderão ser 
estendidas, a critério da ANEEL, aos recursos contratados na forma do 
inciso II que se destinem a programas vinculados às metas de 
universalização do serviço público de energia elétrica nas regiões 
mencionadas no inciso I. 

        V - as condições de financiamento previstas no inciso IV poderão 
ser estendidas, a critério da Aneel, aos recursos contratados na forma 
do inciso III que se destinem a programas vinculados às metas de 
universalização do serviço público de energia elétrica nas regiões 
mencionadas no inciso II. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002) ( Lei 
9427/96 ) 

         Art. 7º É facultado aos concessionários de serviços públicos de 
energia elétrica adaptar-se de forma progressiva ao percentual fixado 
no artigo 4º mediante expressa autorização do poder concedente, 
observados os seguintes prazos: (Lei 5655/71) 

        I - de cinco exercícios para as áreas pioneiras da Amazônia legal 
e para a área servida pelo sistema da Companhia Hidroelétrica da 
Boa Esperança, até a incorporação desta ao sistema da Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco; (Lei 5655/71) 

        II de dois exercícios observando um percentual mínimo de um 
por cento, para as demais concessionárias. (Lei 5655/71) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.  

Art. 406. Os bens e instalações encampados e desapropriados com 
recursos da conta de Reserva Global de Reversão, ficarão integrados 
à mesma conta, como patrimônio da União em regime especial de 
utilização no serviço publico, sob a administração da ELETROBRÁS. 

Parágrafo único. Caberá à administradora o registro, a conservação e 
a operação do acervo referido neste artigo. 

       Art. 2º Os bens e instalações encampados e desapropriados com 
recursos da conta de Reserva Global de Reversão, ficarão integrados 
à mesma conta, como patrimônio da União em regime especial de 
utilização no serviço publico, sob a administração da Centrais 
Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS. (DECRETO-LEI Nº 
1.383/1974) 

        Parágrafo único. Caberá à administradora o registro, a 
conservação e a operação do acervo referido neste artigo. 
(DECRETO-LEI Nº 1.383/1974) 
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CAPÍTULO II – DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO USO DE  

RECURSOS HÍDRICOS.  

 

SEÇÃO I – DO OBJETO.  

Art. 407. O aproveitamento de recursos hídricos para fins de geração 
de energia elétrica, por quaisquer dos regimes previstos em lei, 
ensejará compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, a ser calculada, distribuída e aplicada na forma 
estabelecida nesta Lei. 

  Art. 1º O aproveitamento de recursos hídricos, para fins de geração 
de energia elétrica e dos recursos minerais, por quaisquer dos 
regimes previstos em lei, ensejará compensação financeira aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, a ser calculada, distribuída e 
aplicada na forma estabelecida nesta Lei. ( Lei 7990/89 ) 

Justificativa : Proposta alteração do art. 1º da Lei 7990/89 no 
TÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS. 

Parágrafo único É isenta do pagamento de compensação financeira a 
energia elétrica: 

        Art. 4º É isenta do pagamento de compensação financeira a 
energia elétrica: ( Lei 7990/89 ) 

I - produzida pelas instalações geradoras com capacidade nominal 
igual ou inferior a dez mil Kw; 

        I - produzida pelas instalações geradoras com capacidade 
nominal igual ou inferior a 10.000 kW (dez mil quilowatts); ( Lei 
7990/89 ) 

II - produzida pelos aproveitamentos de potencial hidráulico de 
potência superior a um mil kW e igual ou inferior a trinta mil kW, 
destinados a produção independente ou autoprodução, mantidas as 
características de pequena central hidrelétrica, com início de operação 
após 27 de dezembro de 1996. 

    § 4º É estendido às usinas hidrelétricas referidas no inciso I que 
iniciarem a operação após a publicação desta Lei, a isenção de que 
trata o inciso I do art. 4º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) (Art. 26 -  Lei 9427/96 ) 

III - gerada e consumida para uso privativo de produtor (autoprodutor), 
no montante correspondente ao seu consumo próprio no processo de 
transformação industrial; quando suas instalações industriais estiverem 
em outro Estado da Federação, a compensação será devida ao Estado 
em que se localizarem as instalações de geração hidrelétrica; 

        II - gerada e consumida para uso privativo de produtor 
(autoprodutor), no montante correspondente ao seu consumo próprio 
no processo de transformação industrial; quando suas instalações 
industriais estiverem em outro Estado da Federação, a compensação 
será devida ao Estado em que se localizarem as instalações de 
geração hidrelétrica; ( Lei 7990/89 ) 

IV - gerada e consumida para uso privativo de produtor, quando a         III - gerada e consumida para uso privativo de produtor, quando a 
instalação consumidora se localizar no Município afetado. ( Lei 
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instalação consumidora se localizar no Município afetado. 7990/89 ) 

SEÇÃO II – DAS CONTRIBUIÇÕES.  

Art. 408.  A compensação financeira pela utilização de recursos 
hídricos será de seis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento 
sobre o valor da energia elétrica produzida, a ser paga por titular de 
concessão ou autorização para exploração de potencial hidráulico aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em cujos territórios se 
localizarem instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou 
que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios, e 
a órgãos da administração direta da União.  

 

  Art. 17. A compensação financeira pela utilização de recursos 
hídricos de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, será 
de seis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento sobre o valor 
da energia elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão ou 
autorização para exploração de potencial hidráulico aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios em cujos territórios se localizarem 
instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou que tenham 
áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios, e a órgãos 
da administração direta da União. (Redação dada pela Lei nº 9.984, 
de 2000) (Lei 9648/98) 

§ 1º O valor da compensação financeira corresponderá a um fator 
percentual do valor da energia constante da fatura, excluídos os 
tributos e empréstimos compulsórios. 

     Art. 3º O valor da compensação financeira corresponderá a um 
fator percentual do valor da energia constante da fatura, excluídos os 
tributos e empréstimos compulsórios. ( Lei 7990/89 ) 

         § 1º A energia de hidrelétrica, de uso privativo de produtor, 
quando aproveitada para uso externo de serviço público, também será 
gravada com a aplicação de um fator de 6% (seis por cento) do valor 
da energia elétrica correspondente ao faturamento calculado nas 
mesmas condições e preços do concessionário do serviço público 
local. ( Lei 7990/89 ) 

Justificativa : Implicitamente revogado pelo art.17 da Lei nº 9.6 48, 
de 1998, com a redação dada pela Lei nº 9.984, de 2 000. 

§ 2º Compete à ANEEL, fixar, mensalmente, com base nas tarifas de 
suprimento vigentes, uma tarifa atualizada de referência, para efeito de 
aplicação das compensações financeiras, de maneira uniforme  e 
equalizada, sobre toda a hidreletricidade produzida no País. 

        § 2º Compete ao Departamento Nacional de Águas e Energia 
Elétrica - DNAEE, fixar, mensalmente, com base nas tarifas de 
suprimento vigentes, uma tarifa atualizada de referência, para efeito 
de aplicação das compensações financeiras, de maneira uniforme  e 
equalizada, sobre toda a hidreletricidade produzida no País. ( Lei 
7990/89 ) 
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SEÇÃO III – DAS APLICAÇÕES.  

Art. 409.  Da compensação financeira: 

I – seis por cento do valor da energia produzida serão distribuídos 
entre os Estados, Municípios e órgãos da administração direta da 
União, nos termos do art. 178. 

II – setenta e cinco centésimos por cento do valor da energia produzida 
serão destinados ao Ministério do Meio Ambiente, para aplicação na 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos termos 
do art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e do disposto nesta 
Lei. 

Parágrafo único. A parcela a que se refere o inciso II constitui 
pagamento pelo uso de recursos hídricos e será aplicada nos termos 
do art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 

              Art. 17  § 1º Da compensação financeira de que trata o 
caput:  (Incluído pela Lei nº 9.984, de 2000) (Lei 9648/98) 

        I – seis por cento do valor da energia produzida serão 
distribuídos entre os Estados, Municípios e órgãos da administração 
direta da União, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março 
de 1990, com a redação dada por esta Lei; (Incluído pela Lei nº 9.984, 
de 2000) (Lei 9648/98) 

        II – setenta e cinco centésimos por cento do valor da energia 
produzida serão destinados ao Ministério do Meio Ambiente, para 
aplicação na implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, nos termos do art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 
1997, e do disposto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.984, de 2000) 
(Lei 9648/98) 

        § 2º A parcela a que se refere o inciso II do § 1º constitui 
pagamento pelo uso de recursos hídricos e será aplicada nos termos 
do art. 22 da Lei nº 9.433, de 1997. (Incluído pela Lei nº 9.984, de 
2000) (Lei 9648/98) 

Art. 410. A distribuição mensal da compensação financeira de que trata 
o inciso I do art. 177 será feita da seguinte forma:  

Art. 1º A distribuição mensal da compensação financeira de que trata 

o inciso I do § 1º do art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, 

com a redação alterada por esta Lei, será feita da seguinte forma: 

(Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000) ( Lei 8001/90 ) 

I – quarenta e cinco por cento aos Estados; I – quarenta e cinco por cento aos Estados; (Redação dada pela Lei 
nº 9.984, de 2000) ( Lei 8001/90 ) 

II - quarenta e cinco por cento aos Municípios; II - quarenta e cinco por cento aos Municípios; (Redação dada pela 
Lei nº 9.984, de 2000) ( Lei 8001/90 ) 
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III - três por cento ao Ministério do Meio Ambiente; III - três por cento ao Ministério do Meio Ambiente; (Redação dada 
pela Lei nº 9.993, de 2000) ( Lei 8001/90 ) 

IV - três por cento ao MME; IV - três por cento ao Ministério de Minas e Energia; (Redação dada 
pela Lei nº 9.993, de 2000) ( Lei 8001/90 ) 

V – quatro por cento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho 
de 1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991. 

V – quatro por cento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nº 719, de 
31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de 
janeiro de 1991. (Redação dada pela Lei nº 9.993, de 2000) 
(Regulamenta) ( Lei 8001/90 ) 

§ 1º Na distribuição da compensação financeira, o Distrito Federal 
receberá o montante correspondente às parcelas de Estado e de 
Município.  

§ 1º Na distribuição da compensação financeira, o Distrito Federal 
receberá o montante correspondente às parcelas de Estado e de 
Município. (Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000) ( Lei 8001/90 ) 

§ 2º A cota destinada ao Ministério do Meio Ambiente será empregada 
na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão 
da rede hidrometeorológica nacional. 

§ 4º A cota destinada ao Ministério do Meio Ambiente será 
empregada na implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e na gestão da rede hidrometeorológica nacional.(Redação 
dada pela Lei nº 9.984, de 2000) ( Lei 8001/90 ) 

§ 3º No mínimo trinta por cento dos recursos a que se refere o inciso V 
do caput serão destinados a projetos desenvolvidos por instituições de 
pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
incluindo as respectivas áreas das Superintendências Regionais. 

§ 6º No mínimo trinta por cento dos recursos a que se refere o inciso 
V do caput serão destinados a projetos desenvolvidos por instituições 
de pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
incluindo as respectivas áreas das Superintendências Regionais. 
(Incluído pela Lei nº 9.993, de 2000) ( Lei 8001/90 ) 

Art. 411. Os recursos destinados ao FNDCT serão alocados em 
categoria de programação específica e reservados para o 
financiamento de programas e projetos de pesquisa científica e 
desenvolvimento tecnológico do setor de recursos hídricos, devendo 
ser administrados conforme o disposto no regulamento.  

Art. 3o Os recursos destinados ao FNDCT serão alocados em 
categoria de programação específica e reservados para o 
financiamento de programas e projetos de pesquisa científica e 
desenvolvimento tecnológico do setor de recursos hídricos, devendo 
ser administrados conforme o disposto no regulamento. (Lei 9993/00) 

Parágrafo único. Para fins do disposto no §5º do art. 165 da 
Constituição Federal, o Poder Executivo incluirá os recursos de que 

Parágrafo único. Para fins do disposto no § 5o do art. 165 da 
Constituição Federal, o Poder Executivo incluirá os recursos de que 
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trata o art. 175. na proposta de lei orçamentária anual.  trata o art. 1o na proposta de lei orçamentária anual. (Lei 9993/00) 

Art. 412. Constituído, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
que lhe prestará apoio técnico, administrativo e financeiro, o Comitê 
Gestor tem a finalidade de definir as diretrizes gerais e plano anual de 
investimentos, acompanhar a implementação das ações e proceder à 
avaliação anual dos resultados alcançados, o qual deverá ser 
composto pelos seguintes membros:  

 

Art. 4o Será constituído, no âmbito do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, que lhe prestará apoio técnico, administrativo e financeiro, 
Comitê Gestor com a finalidade de definir as diretrizes gerais e plano 
anual de investimentos, acompanhar a implementação das ações e 
proceder à avaliação anual dos resultados alcançados, o qual deverá 
ser composto pelos seguintes membros: (Lei 9993/00) 

 

I - um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, que o 
presidirá;  

I - um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, que o 
presidirá;  

II - um representante do Ministério do Meio Ambiente;  II - um representante do Ministério do Meio Ambiente;  

III - um representante do Ministério de Minas e Energia;  III - um representante do Ministério de Minas e Energia;  

IV - um representante da agência federal reguladora de recursos 
hídricos;  

IV - um representante da agência federal reguladora de recursos 
hídricos;  

V - um representante da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep;  V - um representante da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep;  

VI - um representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq;  

VI - um representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq;  

VII - um representante da comunidade científica;  VII - um representante da comunidade científica;  

VIII - um representante do setor produtivo.  VIII - um representante do setor produtivo.  

Art. 413. Os membros do Comitê Gestor referido no art. 180 terão 
mandato de dois anos, admitida uma recondução. 

Parágrafo único. A participação nos Comitês Gestores não será 
remunerada. 

Art. 9º Os membros dos Comitês Gestores referidos nos incisos VII e 
VIII do art. 4o e nos incisos VI e VII do art. 8o desta Lei terão mandato 
de dois anos, admitida uma recondução, devendo a primeira 
investidura ocorrer no prazo de até noventa dias a partir da publicação 



 135 

 desta Lei. (Lei 9993/00) 

Justificativa : A primeira investidura já ocorreu. 

Parágrafo único. A participação nos Comitês Gestores não será 
remunerada. (Lei 9993/00) 

Art. 414. Quando o aproveitamento do potencial hidráulico atingir mais 
de um Estado ou Município, a distribuição dos percentuais referidos 
nesta Lei será feita proporcionalmente, levando-se em consideração as 
áreas inundadas e outros parâmetros de interesse público regional ou 
local. 

        Art. 5º Quando o aproveitamento do potencial hidráulico atingir 
mais de um Estado ou Município, a distribuição dos percentuais 
referidos nesta Lei será feita proporcionalmente, levando-se em 
consideração as áreas inundadas e outros parâmetros de interesse 
público regional ou local. ( Lei 7990/89 ) 

Parágrafo único. A ANEEL elaborará, anualmente, os estudos 
necessários à operacionalização dos critérios estabelecidos no caput 
deste artigo.  

        Parágrafo único. O Departamento Nacional de Águas e Energia 
Elétrica - DNAEE, elaborará, anualmente, os estudos necessários à 
operacionalização dos critérios estabelecidos no caput deste artigo. ( 
Lei 7990/89 ) 

Art. 415. O pagamento das compensações financeiras pela utilização 
de recursos hídricos previstas nesta Lei, será efetuado, mensalmente, 
diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos 
órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do 
segundo mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido 
quando a legislação permitir, vedada a aplicação dos recursos em 
pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal. 

 

Art. 8º O pagamento das compensações financeiras previstas nesta 
Lei, inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto 
betuminoso e do gás natural será efetuado, mensalmente, 
diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos 
órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do 
segundo mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido 
pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro 
parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, vedada a 
aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro 
permanente de pessoal. (Redação dada pela Lei nº 8.001, de 
13.3.1990) ( Lei 7990/89 ) 

Justificativa:  Foram extintos os Bônus do Tesouro Nacional 
(BTN). A legislação sobre correção monetária é extr a setorial. 

§ 1º Não se aplica a vedação constante do caput no pagamento de 
dívidas para com a União e suas entidades.  

        § 1º  Não se aplica a vedação constante do caput no pagamento 
de dívidas para com a União e suas entidades. (Parágrafo inclúido 
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pela Lei nº 10.195, de 14.2.2001) ( Lei 7990/89 ) 

§ 2º  Os recursos originários das compensações financeiras a que se 
refere este artigo poderão ser utilizados também para capitalização de 
fundos de previdência.  

        § 2º  Os recursos originários das compensações financeiras a 
que se refere este artigo poderão ser utilizados também para 
capitalização de fundos de previdência. (Parágrafo inclúido pela Lei nº 
10.195, de 14.2.2001) ( Lei 7990/89 ) 

SEÇÃO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS.  

Art. 416.  Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por reservatórios de 
montante, o acréscimo de energia por eles propiciado será 
considerado como geração associada a estes reservatórios 
regularizadores, competindo à ANEEL efetuar a avaliação 
correspondente para determinar a proporção da compensação 
financeira devida aos Estados, Distrito Federal e Municípios afetados 
por esses reservatórios. 

§ 2º Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por reservatórios de 
montante, o acréscimo de energia por eles propiciado será 
considerado como geração associada a estes reservatórios 
regularizadores, competindo à ANEEL efetuar a avaliação 
correspondente para determinar a proporção da compensação 
financeira devida aos Estados, Distrito Federal e Municípios afetados 
por esses reservatórios. (Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000) 
(Lei 8001/90, Art. 1º) 

  

CAPÍTULO III – DOS ROYALTIES DEVIDOS POR ITAIPU 

BINACIONAL AO BRASIL. 

 

Art. 417.  A Usina de Itaipu distribuirá, mensalmente, respeitados os 
percentuais definidos no caput do art. 178, sem prejuízo das parcelas 
devidas aos órgãos da administração direta da União, aos Estados e 
aos Municípios por ela diretamente afetados, oitenta e cinco por cento 
dos royalties devidos por Itaipu Binacional ao Brasil, previstos no 
Anexo C, item III do Tratado de Itaipu, assinado em 26 de março de 
1973, entre a República Federativa do Brasil e a República do 
Paraguai, bem como nos documentos interpretativos subseqüentes, e 
quinze por cento aos Estados e Municípios afetados por reservatórios 
a montante da Usina de Itaipu, que contribuem para o incremento de 
energia nela produzida. 

§ 3º A Usina de Itaipu distribuirá, mensalmente, respeitados os 
percentuais definidos no caput deste artigo, sem prejuízo das parcelas 
devidas aos órgãos da administração direta da União, aos Estados e 
aos Municípios por ela diretamente afetados, oitenta e cinco por cento 
dos royalties devidos por Itaipu Binacional ao Brasil, previstos no 
Anexo C, item III do Tratado de Itaipu, assinado em 26 de março de 
1973, entre a República Federativa do Brasil e a República do 
Paraguai, bem como nos documentos interpretativos subseqüentes, e 
quinze por cento aos Estados e Municípios afetados por reservatórios 
a montante da Usina de Itaipu, que contribuem para o incremento de 
energia nela produzida.(Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000) 
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(Lei 8001/90, Art. 1º) 

  

CAPÍTULO IV – DA CONTA DE COMPENSAÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS. 

 

SEÇÃO I – DO OBJETO.  

Art. 418. Fica estendido, até 28 de maio de 2018, a todos as 
concessionárias distribuidoras o rateio do custo de consumo de 
combustíveis, incluindo o de biodiesel, para geração de energia 
elétrica nos sistemas isolados, na forma a ser regulada pela ANEEL, a 
qual deverá conter mecanismos que induzam à eficiência econômica e 
energética, à valorização do meio ambiente e à utilização de recursos 
energéticos locais, visando atingir a sustentabilidade econômica da 
geração de energia elétrica nestes sistemas, ao término do prazo 
estabelecido. 

Art. 8º  Fica estendido a todos os concessionários distribuidores o 
rateio do custo de consumo de combustíveis, incluindo o de biodiesel, 
para geração de energia elétrica nos sistemas isolados, sem prejuízo 
do disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 
1998.  (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 8631/93 ) 

  Art. 11   § 3º É mantida, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a partir da 
publicação desta Lei, a aplicação da sistemática de rateio do custo de 
consumo de combustíveis para geração de energia elétrica nos 
sistemas isolados, estabelecida pela Lei nº 8.631, de 4 de março de 
1993, na forma a ser regulamentada pela Aneel, a qual deverá conter 
mecanismos que induzam à eficiência econômica e energética, à 
valorização do meio ambiente e à utilização de recursos energéticos 
locais, visando atingir a sustentabilidade econômica da geração de 
energia elétrica nestes sistemas, ao término do prazo estabelecido. 
(Redação dada pela Lei nº 10.438, de 2002) (Lei 9648/98) 

Justificativa:  Fusão do artigo 8º da Lei nº 8631/93 com o § 3º  d o 
Art. 11 da Lei 9648/98. 

         § 1º (VETADO) (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 
10.833, de 29.12.2003) ( Lei 8631/93 ) 

Parágrafo único. O custo a que se refere este artigo deverá incorporar 
os seguintes percentuais de todos os encargos e tributos incidentes, 
devendo o pagamento do rateio ser realizado pelo sistema de quotas 
mensais, baseadas em previsão anual e ajustadas aos valores reais no 

        § 2º O custo a que se refere este artigo deverá incorporar os 
seguintes percentuais de todos os encargos e tributos incidentes, 
devendo o pagamento do rateio ser realizado pelo sistema de quotas 
mensais, baseadas em previsão anual e ajustadas aos valores reais 
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próprio exercício de execução: no próprio exercício de execução: (Incluído pela Lei nº 10.833, de 
29.12.2003) ( Lei 8631/93 ) 

I – vinte por cento para o ano de 2008; e         I – 100% (cem por cento) para o ano de 2004; (Incluído pela Lei 
nº 10.833, de 29.12.2003) ( Lei 8631/93 ) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.  

II – zero a partir de 2009.         II – 80% (oitenta por cento) para o ano de 2005; (Incluído pela 
Lei nº 10.833, de 29.12.2003) ( Lei 8631/93 ) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.  

         III – 60% (sessenta por cento) para o ano de 2006; (Incluído pela 
Lei nº 10.833, de 29.12.2003) ( Lei 8631/93 ) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.  

         IV – 40% (quarenta por cento) para o ano de 2007; (Incluído pela 
Lei nº 10.833, de 29.12.2003) ( Lei 8631/93 ) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.  

         V – 20% (vinte por cento) para o ano de 2008; e (Incluído pela 
Lei nº 10.833, de 29.12.2003) ( Lei 8631/93 ) 

         VI – 0 (zero) a partir de 2009. (Incluído pela Lei nº 10.833, de 
29.12.2003) ( Lei 8631/93 ) 

SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS.  

Art. 419. Respeitado o prazo máximo fixado no art. 186, sub-rogar-se-á 
no direito de usufruir da sistemática ali referida, pelo prazo e forma a 
serem regulamentados pela ANEEL, o titular de concessão ou 

§ 4º Respeitado o prazo máximo fixado no § 3º, sub-rogar-se-á no 
direito de usufruir da sistemática ali referida, pelo prazo e forma a 
serem regulamentados pela Aneel, o titular de concessão ou 
autorização para: (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 2002) (Art. 11 



 139 

autorização para:  - Lei 9648/98) 

I - aproveitamento hidrelétrico de que trata o inciso III do art. 43 ou a 
geração de energia elétrica a partir de fontes eólica, solar, biomassa e 
gás natural, que venha a ser implantado em sistema elétrico isolado e 
substitua a geração termelétrica que utilize derivado de petróleo ou 
desloque sua operação para atender ao incremento do mercado;  

        I - aproveitamento hidrelétrico de que trata o inciso I do art. 26 da 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, ou a geração de energia 
elétrica a partir de fontes eólica, solar, biomassa e gás natural, que 
venha a ser implantado em sistema elétrico isolado e substitua a 
geração termelétrica que utilize derivado de petróleo ou desloque sua 
operação para atender ao incremento do mercado; (Incluído pela Lei 
nº 10.438, de 2002) (Lei 9648/98) 

II - empreendimento que promova a redução do dispêndio atual ou 
futuro da conta de consumo de combustíveis dos sistemas elétricos 
isolados; 

II - empreendimento que promova a redução do dispêndio atual ou 
futuro da conta de consumo de combustíveis dos sistemas elétricos 
isolados. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002) (Lei 9648/98) 

III - aproveitamento hidrelétrico com potência maior que trinta MW, 
concessão já outorgada em 28 de maio de 1998, a ser implantado 
inteiramente em sistema elétrico isolado e substitua a geração 
termelétrica que utiliza derivados de petróleo, com sub-rogação 
limitada a, no máximo, setenta e cinco por cento do valor do 
empreendimento e até que a quantidade de aproveitamento sub-
rogado atinja um total de cento e vinte MW médios, podendo efetuar a 
venda da energia gerada para concessionárias de serviço público de 
energia elétrica; 

       III - aproveitamento hidrelétrico com potência maior que 30 (trinta) 
MW, concessão já outorgada, a ser implantado inteiramente em 
sistema elétrico isolado e substitua a geração termelétrica que utiliza 
derivados de petróleo, com sub-rogação limitada a, no máximo, 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor do empreendimento e até que a 
quantidade de aproveitamento sub-rogado atinja um total de 120 
(cento e vinte) MW médios, podendo efetuar a venda da energia 
gerada para concessionários de serviço público de energia elétrica. 
(Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) (Lei 9648/98) 

Parágrafo único. O direito adquirido à sub-rogação independe das 
alterações futuras da configuração do sistema isolado, inclusive sua 
interligação a outros sistemas ou a decorrente de implantação de 
outras fontes de geração.  

  § 5º O direito adquirido à sub-rogação independe das alterações 
futuras da configuração do sistema isolado, inclusive sua interligação 
a outros sistemas ou a decorrente de implantação de outras fontes de 
geração. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002) (Lei 9648/98) 

         Art. 11. As usinas termelétricas, situadas nas regiões abrangidas 
pelos sistemas elétricos interligados, que iniciarem sua operação a 
partir de 6 de fevereiro de 1998, não farão jus aos benefícios da 
sistemática de rateio de ônus e vantagens decorrentes do consumo 
de combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica, prevista 
no inciso III do art. 13 da Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973. (Lei 
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9648/98) 

         § 1º É mantida temporariamente a aplicação da sistemática de 
rateio de ônus e vantagens, referida neste artigo, para as usinas 
termelétricas situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos 
interligados, em operação em 6 de fevereiro de 1998, na forma a ser 
regulamentada pela Aneel, observando-se os seguintes prazos e 
demais condições de transição: (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 
2002) (Lei 9648/98) 

        a) no período de 1998 a 2002, a sistemática de rateio de ônus e 
vantagens referida neste artigo, será aplicada integralmente para as 
usinas termelétricas objeto deste parágrafo; (Lei 9648/98) 

        b) no período contínuo de três anos subseqüente ao término do 
prazo referido na alínea anterior, o reembolso do custo do consumo 
dos combustíveis utilizados pelas usinas de que trata este parágrafo, 
será reduzido até sua extinção, conforme percentuais fixados pela 
ANEEL; (Lei 9648/98) 

        c) a manutenção temporária do rateio de ônus e vantagens 
prevista neste parágrafo, no caso de usinas termelétricas a carvão 
mineral, aplica-se exclusivamente àquelas que utilizem apenas 
produto de origem nacional. (Lei 9648/98) 

        § 2º Excepcionalmente, o Poder Executivo poderá aplicar a 
sistemática prevista no parágrafo anterior, sob os mesmos critérios de 
prazo e redução ali fixados, a vigorar a partir da entrada em operação 
de usinas termelétricas situadas nas regiões abrangidas pelos 
sistemas elétricos interligados, desde que as respectivas concessões 
ou autorizações estejam em vigor na data de publicação desta Lei ou, 
se extintas, venham a ser objeto de nova outorga. (Lei 9648/98) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.         
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CAPÍTULO V – DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE  

ENERGIA ELÉTRICA.  

 

SEÇÃO I – DO OBJETO.  

  

Art. 420. A Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica é 
anual, diferenciada em função da modalidade e proporcional ao porte 
do serviço concedido, permitido ou autorizado, aí incluída a produção 
independente de energia elétrica e a autoprodução de energia. 

        Art. 12. É instituída a Taxa de Fiscalização de Serviços de 
Energia Elétrica, que será anual, diferenciada em função da 
modalidade e proporcional ao porte do serviço concedido, permitido 
ou autorizado, aí incluída a produção independente de energia elétrica 
e a autoprodução de energia. ( Lei 9427/96 ) 

SEÇÃO II – DAS CONTRIBUIÇÕES.  

Art. 421. A taxa anual de fiscalização será devida pelas 
concessionárias, permissionárias e autorizadas devendo ser recolhida 
diretamente à ANEEL, em duodécimos, na forma em que dispuser o 
regulamento desta Lei. 

        Art. 13. A taxa anual de fiscalização será devida pelos 
concessionários, permissionários e autorizados a partir de 1º de 
janeiro de 1997, devendo ser recolhida diretamente à ANEEL, em 
duodécimos, na forma em que dispuser o regulamento desta Lei. ( Lei 
9427/96 ) 

Justificativa : Data já superada. 

§ 1º É vedada qualquer majoração de tarifas por conta da instituição 
desse tributo. 

        § 1º Do valor global das quotas da Reserva Global de Reversão - 
RGR, de que trata o art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, 
com a redação dada pelo art. 9º da Lei nº 8.631, de 4 de março de 
1993, devidas pelos concessionários e permissionários, será deduzido 
o valor da taxa de fiscalização, vedada qualquer majoração de tarifas 
por conta da instituição desse tributo. ( Lei 9427/96 ) 

Justificativa : O dispositivo relativo à RGR foi incluído na Seçã o II 
do Capítulo I do Título VI. 

Art. 422.  A taxa de fiscalização, equivalente a cinco décimos por cento         § 1º A taxa de fiscalização, equivalente a cinco décimos por 
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do valor do benefício econômico anual auferido pela concessionária, 
permissionária ou autorizada, será determinada pelas seguintes 
fórmulas: 

cento do valor do benefício econômico anual auferido pelo 
concessionário, permissionário ou autorizado, será determinada pelas 
seguintes fórmulas: ( Lei 9427/96 ) 

I - TFg = P x Gu         I - TFg = P x Gu 

onde:         onde: 

TFg = taxa de fiscalização da concessão de geração;         TFg = taxa de fiscalização da concessão de geração; 

P = potência instalada para o serviço de geração;         P = potência instalada para o serviço de geração; 

Gu = cinqüenta centésimos por cento do valor unitário do benefício 
anual decorrente da exploração do serviço de geração. 

        Gu = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da 
exploração do serviço de geração. 

II - TFt = P x Tu         II - TFt = P x Tu 

onde:         onde: 

TFt = taxa de fiscalização da concessão de transmissão;         TFt = taxa de fiscalização da concessão de transmissão; 

P = potência instalada para o serviço de transmissão;         P = potência instalada para o serviço de transmissão; 

Tu = cinqüenta centésimos por cento do valor unitário do benefício 
anual decorrente da exploração do serviço de transmissão. 

        Tu = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da 
exploração do serviço de transmissão. 

III - TFd = [Ed / (FC x 8,76)] x Du         III - TFd = [Ed / (FC x 8,76)] x Du 

onde:         onde: 

TFd = taxa de fiscalização da concessão de distribuição;         TFd = taxa de fiscalização da concessão de distribuição; 

Ed = energia anual faturada com o serviço concedido de distribuição, 
em megawatt/hora; 

        Ed = energia anual faturada com o serviço concedido de 
distribuição, em megawatt/hora; 

FC = fator de carga médio anual das instalações de distribuição, 
vinculadas ao serviço concedido; 

        FC = fator de carga médio anual das instalações de distribuição, 
vinculadas ao serviço concedido; 

Du = cinqüenta centésimos por cento do valor unitário do benefício 
anual decorrente da exploração do serviço de distribuição. 

        Du = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da 
exploração do serviço de distribuição. ( Lei 9427/96 ) 
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§ 1º Para determinação do valor do benefício econômico a que se 
refere caput do artigo, considerar-se-á a tarifa fixada no respectivo 
contrato de concessão ou no ato de outorga da concessão ou 
permissão, quando se tratar de serviço público, nos preços dos 
Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – 
CCEARs ou ainda nos preços praticados nos contratos de venda de 
energia. 

        § 2º Para determinação do valor do benefício econômico a que 
se refere o parágrafo anterior, considerar-se-á a tarifa fixada no 
respectivo contrato de concessão ou no ato de outorga da concessão, 
permissão ou autorização, quando se tratar de serviço público, ou no 
contrato de venda de energia, quando se tratar de produção 
independente. ( Lei 9427/96 ) 

Justificativa  1: Nos termos do art. 175 da Constituição Federal,  a 
delegação de serviços públicos só pode ser feita at ravés de 
concessão ou de permissão. 

Justificativa  2: Com as alterações introduzidas pelas leis nº 
9.648/98 e nº 10.848/04, não há como se falar em ta rifas quando 
praticados os CCEARs ou os contratos de venda de en ergia no 
ambiente de contratação livre, ainda que por “conce ssionários 
de serviços públicos”.   

§ 2º No caso de exploração para uso exclusivo, o benefício econômico 
será calculado com base na estipulação de um valor típico para a 
unidade de energia elétrica gerada. 

        § 3º No caso de exploração para uso exclusivo, o benefício 
econômico será calculado com base na estipulação de um valor típico 
para a unidade de energia elétrica gerada. ( Lei 9427/96 ) 

CAPÍTULO VI – DOS INVESTIMENTOS EM PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO E EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. 

 

SEÇÃO I – DAS CONTRIBUIÇÕES.  

Art. 423. As concessionárias e permissionárias de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, 
o montante de, no mínimo, setenta e cinco centésimos por cento de 
sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do 
setor de energia elétrica e, no mínimo, vinte e cinco centésimos por 
cento em programas de eficiência energética no uso final, observado o 
seguinte: 

Art. 1º As concessionárias e permissionárias de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, 
o montante de, no mínimo, setenta e cinco centésimos por cento de 
sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do 
setor elétrico e, no mínimo, vinte e cinco centésimos por cento em 
programas de eficiência energética no uso final, observado o 
seguinte: ( Lei 9991/00 ) 

I – até 31 de dezembro de 2010, os percentuais mínimos definidos no I – até 31 de dezembro de 2010, os percentuais mínimos definidos no 
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caput deste artigo serão de cinqüenta centésimos por cento, tanto para 
pesquisa e desenvolvimento como para programas de eficiência 
energética na oferta e no uso final da energia; 

caput  deste artigo serão de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento), 
tanto para pesquisa e desenvolvimento como para programas de 
eficiência energética na oferta e no uso final da energia; (Redação 
dada pela Lei nº 11.465, de 2007) ( Lei 9991/00 ) 

II – os montantes originados da aplicação do disposto neste artigo 
serão deduzidos daquele destinado aos programas de conservação e 
combate ao desperdício de energia, bem como de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico do setor de energia elétrica, 
estabelecidos nos contratos de concessão e permissão de distribuição 
de energia elétrica celebrados até 25 de julho de 2000; 

II – os montantes originados da aplicação do disposto neste artigo 
serão deduzidos daquele destinado aos programas de conservação e 
combate ao desperdício de energia, bem como de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico do setor elétrico, estabelecidos nos 
contratos de concessão e permissão de distribuição de energia 
elétrica celebrados até a data de publicação desta Lei; ( Lei 9991/00 ) 

III – a partir de 1º de janeiro de 2011, para as concessionárias e 
permissionárias cuja energia vendida seja inferior a um mil GWh por 
ano, o percentual mínimo a ser aplicado em programas de eficiência 
energética no uso final poderá ser ampliado de vinte e cinco 
centésimos por cento para até cinqüenta centésimos por cento; 

III – a partir de 1º de janeiro de 2011, para as concessionárias e 
permissionárias cuja energia vendida seja inferior a 1.000 (mil) GWh 
por ano, o percentual mínimo a ser aplicado em programas de 
eficiência energética no uso final poderá ser ampliado de 0,25% (vinte 
e cinco centésimos por cento) para até 0,50% (cinqüenta centésimos 
por cento); (Redação dada pela Lei nº 11.465, de 2007) (Lei 9991/00) 

IV – para as concessionárias e permissionárias de que trata o inciso III, 
o percentual para aplicação em pesquisa e desenvolvimento será 
aquele necessário para complementar o montante total estabelecido 
no caput deste artigo, não devendo ser inferior a cinqüenta centésimos 
por cento. 

IV – para as concessionárias e permissionárias de que trata o inciso 
III, o percentual para aplicação em pesquisa e desenvolvimento será 
aquele necessário para complementar o montante total estabelecido 
no caput deste artigo, não devendo ser inferior a cinqüenta 
centésimos por cento. ( Lei 9991/00 ) 

Art. 424. As concessionárias de geração e empresas autorizadas à 
produção independente de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, 
anualmente, o montante de, no mínimo, um por cento de sua receita 
operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor de 
energia elétrica, excluindo-se, por isenção, as empresas que gerem 
energia exclusivamente a partir de instalações eólica, solar, biomassa, 
pequenas centrais hidrelétricas e cogeração qualificada. 

Art. 2º As concessionárias de geração e empresas autorizadas à 
produção independente de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, 
anualmente, o montante de, no mínimo, 1% (um por cento) de sua 
receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor 
elétrico, excluindo-se, por isenção, as empresas que gerem energia 
exclusivamente a partir de instalações eólica, solar, biomassa, 
pequenas centrais hidrelétricas e cogeração qualificada, observado o 
seguinte:  (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002) (Lei 
9991/00 ) 
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 I – caso a empresa tenha celebrado, até a data de publicação desta 
Lei, contrato de concessão contendo cláusula de obrigatoriedade de 
aplicação de recursos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, 
prevalecerá o montante de aplicação ali estabelecido até 31 de 
dezembro de 2005; ( Lei 9991/00 ) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.  

 II – caso a empresa tenha celebrado, até a data da publicação desta 
Lei, contrato de concessão sem obrigatoriedade de aplicação em 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, a obrigatoriedade de que 
trata o caput deste artigo passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 
2006. ( Lei 9991/00 ) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.  

Art. 425.  As concessionárias de serviços públicos de transmissão de 
energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, 
no mínimo, um por cento de sua receita operacional líquida em 
pesquisa e desenvolvimento do setor de energia elétrica. 

Art. 3º As concessionárias de serviços públicos de transmissão de 
energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, 
no mínimo, um por cento de sua receita operacional líquida em 
pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, observado o seguinte: ( 
Lei 9991/00 ) 

 I – caso a empresa já tenha celebrado contrato de concessão, a 
obrigatoriedade de que trata o caput deste artigo passará a vigorar a 
partir da data da publicação desta Lei; ( Lei 9991/00 ) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por dispor 
de condição já atendida.  

 II – caso a empresa ainda não tenha celebrado contrato de 
concessão, a obrigatoriedade de que trata o caput deste artigo 
passará a vigorar a partir da data de assinatura do referido contrato. ( 
Lei 9991/00 ) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por ser 
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atualmente desnecessária.  

  

SEÇÃO II – DAS APLICAÇÕES.  

Art. 426. Os recursos para pesquisa e desenvolvimento deverão ser 
distribuídos da seguinte forma: 

Art. 4º Os recursos para pesquisa e desenvolvimento, previstos nos 
artigos anteriores, deverão ser distribuídos da seguinte forma: ( Lei 
9991/00 ) 

I – quarenta por cento para o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nº 719, de 
31 de julho de 1969 e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro 
de 1991; 

I – 40% (quarenta por cento) para o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, criado pelo 
Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei 
nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 
10.848, de 2004) ( Lei 9991/00 ) 

II – quarenta por cento para projetos de pesquisa e desenvolvimento, 
segundo regulação estabelecida pela ANEEL; 

II – 40% (quarenta por cento) para projetos de pesquisa e 
desenvolvimento, segundo regulamentos estabelecidos pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; (Redação dada pela Lei nº 
10.848, de 2004) ( Lei 9991/00 ) 

III – vinte por cento para o MME, a fim de custear os estudos e 
pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, bem 
como os de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento 
dos potenciais hidrelétricos.  

III – 20% (vinte por cento) para o MME, a fim de custear os estudos e 
pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, bem 
como os de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento 
dos potenciais hidrelétricos. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) ( 
Lei 9991/00 ) 

§ 1º Para os recursos referidos no inciso I, será criada categoria de 
programação específica no âmbito do FNDCT para aplicação no 
financiamento de programas e projetos de pesquisa científica e 
desenvolvimento tecnológico do setor de energia elétrica, bem como 
na eficiência energética no uso final. 

§ 1º Para os recursos referidos no inciso I, será criada categoria de 
programação específica no âmbito do FNDCT para aplicação no 
financiamento de programas e projetos de pesquisa científica e 
desenvolvimento tecnológico do setor elétrico, bem como na eficiência 
energética no uso final. ( Lei 9991/00 ) 

§ 2º Entre os programas e projetos de pesquisa científica e tecnológica 
do setor de energia elétrica, devem estar incluídos os que tratem da 
preservação do meio ambiente, da capacitação dos recursos humanos 

§ 2º Entre os programas e projetos de pesquisa científica e 
tecnológica do setor de energia elétrica, devem estar incluídos os que 
tratem da preservação do meio ambiente, da capacitação dos 
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e do desenvolvimento tecnológico. recursos humanos e do desenvolvimento tecnológico. ( Lei 9991/00 ) 

Art. 427. Os recursos para pesquisa e desenvolvimento serão 
aplicados da seguinte forma: 

Art. 5º Os recursos de que trata esta Lei serão aplicados da seguinte 
forma: ( Lei 9991/00 ) 

I – os investimentos em eficiência energética previstos no art. 191 
serão aplicados de acordo com regulação estabelecida pela ANEEL; 

I – os investimentos em eficiência energética, previstos no art. 1º, 
serão aplicados de acordo com regulamentos estabelecidos pela 
ANEEL; ( Lei 9991/00 ) 

II - no mínimo trinta por cento dos recursos referidos nos incisos I, II e 
III do art. 194 desta Lei serão destinados a projetos desenvolvidos por 
instituições de pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, incluindo as respectivas áreas das Superintendências 
Regionais; 

II - no mínimo 30% (trinta por cento) dos recursos referidos nos 
incisos I, II e III do art. 4º desta Lei serão destinados a projetos 
desenvolvidos por instituições de pesquisa sediadas nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo as respectivas áreas das 
Superintendências Regionais; (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 
2004) ( Lei 9991/00 ) 

III – as instituições de pesquisa e desenvolvimento receptoras de 
recursos deverão ser nacionais e reconhecidas pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia – MCT; 

III – as instituições de pesquisa e desenvolvimento receptoras de 
recursos deverão ser nacionais e reconhecidas pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia – MCT; ( Lei 9991/00 ) 

IV – as instituições de ensino superior deverão ser credenciadas junto 
ao Ministério da Educação – MEC. 

IV – as instituições de ensino superior deverão ser credenciadas junto 
ao Ministério da Educação – MEC. ( Lei 9991/00 ) 

SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS.  

Art. 428.  Constituído, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
que lhe prestará apoio técnico, administrativo e financeiro, o Comitê 
Gestor tem a finalidade de definir diretrizes gerais e plano anual de 
investimentos, acompanhar a implementação das ações e avaliar 
anualmente os resultados alcançados na aplicação dos recursos de 
que trata o inciso I do art. 194 desta Lei. 

Art. 6º Será constituído, no âmbito do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, que lhe prestará apoio técnico, administrativo e financeiro, 
Comitê Gestor com a finalidade de definir diretrizes gerais e plano 
anual de investimentos, acompanhar a implementação das ações e 
avaliar anualmente os resultados alcançados na aplicação dos 
recursos de que trata o inciso I do art. 4º desta Lei. ( Lei 9991/00 ) 

§ 1º O Comitê Gestor será composto pelos seguintes membros: § 1º O Comitê Gestor será composto pelos seguintes membros: ( Lei 
9991/00 ) 

I – três representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, sendo 
um da Administração Central, que o presidirá, um do Conselho 

I – três representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, sendo 
um da Administração Central, que o presidirá, um do Conselho 
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Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e um 
da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep; 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e um 
da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep; ( Lei 9991/00 ) 

II – um representante do MME; II – um representante do Ministério de Minas e Energia; ( Lei 9991/00 
) 

III – um representante da ANEEL; III – um representante da ANEEL; ( Lei 9991/00 ) 

IV – dois representantes da comunidade científica e tecnológica; IV – dois representantes da comunidade científica e tecnológica; ( Lei 
9991/00 ) 

V – dois representantes do setor produtivo.  V – dois representantes do setor produtivo. ( Lei 9991/00 ) 

§ 2º Os membros do Comitê Gestor a que se referem os incisos IV e V 
do § 1º terão mandato de dois anos, admitida uma recondução. 

§ 2º Os membros do Comitê Gestor a que se referem os incisos IV e 
V do § 1º terão mandato de dois anos, admitida uma recondução, 
devendo a primeira investidura ocorrer no prazo de até noventa dias a 
partir da publicação desta Lei. ( Lei 9991/00 ) 

Justificativa : Prazo já superado. 

§ 3º A participação no Comitê Gestor não será remunerada. § 3º A participação no Comitê Gestor não será remunerada. ( Lei 
9991/00 ) 

Art. 429. Não se aplica ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – FNDCT o disposto na Lei nº  9.530, de 10 de 
dezembro de 1997.  

Art. 8º Não se aplica a este Fundo o disposto na Lei nº 9.530, de 10 
de dezembro de 1997. ( Lei 9991/00 ) 

Justificativa : Tornar explícito o texto da Lei. 

Art. 430.  Os recursos aplicados na forma desta Lei não poderão ser 
computados para os fins previstos na Lei nº 8.661, de 2 de junho de 
1993. 

Art. 7º Os recursos aplicados na forma desta Lei não poderão ser 
computados para os fins previstos na Lei nº 8.661, de 2 de junho de 
1993. ( Lei 9991/00 ) 

CAPÍTULO VII – DA CONTA DE DESENVOLVIMENTO 

ENERGÉTICO.  

 

SEÇÃO I – DO OBJETO.  

Art. 431. A Conta de Desenvolvimento Energético – CDE visa o Art. 13. Fica criada a Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, 
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desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade da 
energia produzida a partir de fontes eólica, pequenas centrais 
hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão mineral nacional, nas 
áreas atendidas pelos sistemas interligados, promover a 
universalização do serviço de energia elétrica em todo o território 
nacional e garantir recursos para atendimento à subvenção econômica 
destinada à modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica 
aos consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa 
Renda. 

visando o desenvolvimento energético dos Estados e a 
competitividade da energia produzida a partir de fontes eólica, 
pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão 
mineral nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas interligados, 
promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o 
território nacional e garantir recursos para atendimento à subvenção 
econômica destinada à modicidade da tarifa de fornecimento de 
energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse 
Residencial Baixa Renda, devendo seus recursos se destinar às 
seguintes utilizações: (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 
11.11.2003) (Lei 10438/02) 

Parágrafo único.  A CDE terá a duração até 29 de abril de 2027, será 
regulamentada pelo Poder Executivo e movimentada pela 
ELETROBRÁS. 

§ 6º A CDE terá a duração de 25 (vinte e cinco) anos, será 
regulamentada pelo Poder Executivo e movimentada pela Eletrobrás. 
(Lei 10438/02) 

SEÇÃO II – DAS CONTRIBUIÇÕES.  

Art. 432. Os recursos da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE 
serão provenientes dos pagamentos anuais realizados a título de uso 
de bem público, das multas aplicadas pela ANEEL à concessionárias, 
permissionárias e autorizadas e das quotas anuais pagas por todos os 
agentes que utilizem energia como consumidor final, mediante encargo 
tarifário, a ser incluído nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão 
ou de distribuição. 

§ 1º Os recursos da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE 
serão provenientes dos pagamentos anuais realizados a título de uso 
de bem público, das multas aplicadas pela ANEEL a concessionários, 
permissionários e autorizados e, a partir de 2003, das quotas anuais 
pagas por todos os agentes que comercializem energia com 
consumidor final, mediante encargo tarifário, a ser incluído a partir da 
data de publicação desta Lei nas tarifas de uso dos sistemas de 
transmissão ou de distribuição. (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 
2004) (Lei 10438/02) 

Justificativa  1: Alterações decorrentes do decurso do prazo 
definido. 

Justificativa  2: A alteração da redação introduzida pela Lei nº 
10.848/04 gerou uma incoerência em relação à redaçã o original: 
as transmissoras cobram TUST mas não comercializam energia 
enquanto os consumidores livres pagam TUST ou TUSD,  mas 
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também não comercializam energia (exceto no mercado  de curto 
prazo da CCEE, onde não incide a CDE).  

 § 2º As quotas a que se refere o § 1º terão valor idêntico àquelas 
estipuladas para o ano de 2001 mediante aplicação do mecanismo 
estabelecido no § 1º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 
1998, deduzidas em 2003, 2004 e 2005, dos valores a serem 
recolhidos a título da sistemática de rateio de ônus e vantagens para 
as usinas termelétricas, situadas nas regiões atendidas pelos 
sistemas elétricos interligados. (Lei 10438/02)  

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.  

Parágrafo único. As quotas de que trata o caput serão reajustadas 
anualmente na proporção do crescimento do mercado de cada agente 
e atualizadas monetariamente por índice a ser definido pelo Poder 
Executivo. 

§ 3º As quotas de que trata o § 1º serão reajustadas anualmente, a 
partir do ano de 2002, na proporção do crescimento do mercado de 
cada agente e, a partir do ano 2004, também atualizadas 
monetariamente por índice a ser definido pelo Poder Executivo. 
(Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 

Justificativa : Alterações decorrentes do decurso dos prazos 
definidos.  

SEÇÃO III – DAS APLICAÇÕES.  

Art. 433.  Os recursos da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE 
deverão se destinar às seguintes utilizações: 

I - para a cobertura do custo de combustível de empreendimentos 
termelétricos que utilizem apenas carvão mineral nacional, em 
operação até 6 de fevereiro de 1998, e de outras usinas termelétricas 
cujas concessões ou autorizações estavam vigentes em 28 de maio de 
1998 ou, se extintas, venham a ser objeto de nova outorga, situados 
nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados e do custo 
das instalações de transporte de gás natural a serem implantados para 
os Estados onde, até o final de 2002, não existia o fornecimento de 

 

 

I - para a cobertura do custo de combustível de empreendimentos 
termelétricos que utilizem apenas carvão mineral nacional, em 
operação até 6 de fevereiro de 1998, e de usinas enquadradas no § 
2º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, situados nas 
regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados e do custo 
das instalações de transporte de gás natural a serem implantados 
para os Estados onde, até o final de 2002, não exista o fornecimento 
de gás natural canalizado, observadas as seguintes limitações: (Lei 



 151 

gás natural canalizado, observadas as seguintes limitações: 10438/02) 

a) no pagamento do custo das instalações de transporte de gás 
natural, devem ser deduzidos os valores que forem pagos a título de 
aplicação do art. 146; 

a) no pagamento do custo das instalações de transporte de gás 
natural, devem ser deduzidos os valores que forem pagos a título de 
aplicação do § 7º deste artigo; (Lei 10438/02) 

b) para garantir até cem por cento do valor do combustível ao seu 
correspondente produtor, incluído o valor do combustível secundário 
necessário para assegurar a operação da usina, mantida a 
obrigatoriedade de compra mínima de combustível estipulada nos 
contratos vigentes em 29 de abril de 2002, destinado às usinas 
termelétricas a carvão mineral nacional, desde que estas participem da 
otimização dos sistemas elétricos interligados, podendo a ANEEL 
ajustar o percentual do reembolso ao gerador, segundo critérios que 
considerem sua rentabilidade competitiva e preservem o nível de 
produção da indústria produtora do combustível observado em 29 de 
abril de 2002; 

b) para garantir até cem por cento do valor do combustível ao seu 
correspondente produtor, incluído o valor do combustível secundário 
necessário para assegurar a operação da usina, mantida a 
obrigatoriedade de compra mínima de combustível estipulada nos 
contratos vigentes na data de publicação desta Lei, a partir de 1º de 
janeiro de 2004, destinado às usinas termelétricas a carvão mineral 
nacional, desde que estas participem da otimização dos sistemas 
elétricos interligados, compensando-se, os valores a serem recebidos 
a título da sistemática de rateio de ônus e vantagens para as usinas 
termelétricas de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 
27 de maio de 1998, podendo a ANEEL ajustar o percentual do 
reembolso ao gerador, segundo critérios que considerem sua 
rentabilidade competitiva e preservem o atual nível de produção da 
indústria produtora do combustível; (Redação dada pela Lei nº 
10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 

Justificativa : Alterações decorrentes dos prazos definidos no ar t. 
11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 

II - para pagamento ao agente produtor de energia elétrica a partir de 
fontes eólica, térmicas a gás natural, biomassa e pequenas centrais 
hidrelétricas, cujos empreendimentos entraram ou  entrem em 
operação a partir de 29 de abril de 2002, da diferença entre o valor 
econômico correspondente à tecnologia específica de cada fonte e o 
valor econômico correspondente a energia competitiva, quando a 
compra e venda se fizer com consumidor final; 

II - para pagamento ao agente produtor de energia elétrica a partir de 
fontes eólica, térmicas a gás natural, biomassa e pequenas centrais 
hidrelétricas, cujos empreendimentos entrem em operação a partir da 
publicação desta Lei, da diferença entre o valor econômico 
correspondente à tecnologia específica de cada fonte e o valor 
econômico correspondente a energia competitiva, quando a compra e 
venda se fizer com consumidor final; (Lei 10438/02) 

III - para pagamento do crédito de que trata a alínea d do inciso II do 
art.  204; 

III - para pagamento do crédito de que trata a alínea d do inciso II do 
art. 3º; (Lei 10438/02) 
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IV - até quinze por cento das quotas anuais previstas no art. 200 para 
pagamento da diferença entre o valor econômico correspondente à 
geração termelétrica a carvão mineral nacional que utilize tecnologia 
limpa, de instalações que entrarem em operação a partir de 2003, e o 
valor econômico correspondente a energia competitiva. 

IV - até 15% (quinze por cento) do montante previsto no § 2º, para 
pagamento da diferença entre o valor econômico correspondente à 
geração termelétrica a carvão mineral nacional que utilize tecnologia 
limpa, de instalações que entrarem em operação a partir de 2003, e o 
valor econômico correspondente a energia competitiva. (Lei 10438/02) 

V – para a promoção da universalização do serviço de energia elétrica 
em todo o território nacional e para garantir recursos à subvenção 
econômica destinada à modicidade tarifária para a subclasse baixa 
renda, assegurado, em 2008, percentual mínimo da receita anual da 
CDE de trinta por cento para utilização na instalação de transporte de 
gás natural previsto no inciso I deste artigo.  

V – para a promoção da universalização do serviço de energia elétrica 

em todo o território nacional e para garantir recursos à subvenção 

econômica destinada à modicidade tarifária para a subclasse baixa 

renda, assegurado, nos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 

percentuais mínimos da receita anual da CDE de quinze por cento, 

dezessete por cento, vinte por cento, vinte e cinco por cento e trinta 

por cento, respectivamente, para utilização na instalação de 

transporte de gás natural previsto no inciso I deste artigo. (Incluído 

pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 

Justificativa : Alterações decorrentes dos prazos definidos no ar t. 

11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 

§ 1º A nenhuma das fontes eólica, biomassa, pequenas centrais 
hidrelétricas, gás natural e carvão mineral nacional, poderão ser 
destinados anualmente recursos cujo valor total ultrapasse a trinta por 
cento do recolhimento anual da CDE, condicionando-se o 
enquadramento de projetos e contratos à prévia verificação, junto à 
ELETROBRÁS, de disponibilidade de recursos. 

§ 4º A nenhuma das fontes eólica, biomassa, pequenas centrais 
hidrelétricas, gás natural e carvão mineral nacional, poderão ser 
destinados anualmente recursos cujo valor total ultrapasse a 30% 
(trinta por cento) do recolhimento anual da CDE, condicionando-se o 
enquadramento de projetos e contratos à prévia verificação, junto à 
Eletrobrás, de disponibilidade de recursos. (Lei 10438/02) 

 § 5º Os empreendimentos a gás natural referidos no inciso I do caput  
e a partir de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa 
que iniciarem a operação comercial até o final de 2006, poderão 
solicitar que os recursos do CDE sejam antecipados para os 5 (cinco) 
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primeiros anos de funcionamento, observando-se que o atendimento 
do pleito ficará condicionado à existência de saldos positivos em cada 
exercício da CDE e à não cumulatividade com os programas Proinfa e 
PPT. (Lei 10438/02) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.  

§ 2º Os recursos provenientes do pagamento pelo uso de bem público 
e das multas impostas aos agentes do Setor serão aplicados, 
exclusivamente, no desenvolvimento da universalização do serviço 
público de energia elétrica, enquanto requerido, na forma da regulação 
da ANEEL. 

§ 8º Os recursos provenientes do pagamento pelo uso de bem público 
e das multas impostas aos agentes do Setor serão aplicados, 
exclusivamente, no desenvolvimento da universalização do serviço 
público de energia elétrica, enquanto requerido, na forma da 
regulamentação da ANEEL. (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 
11.11.2003) (Lei 10438/02) 

§ 3º O saldo dos recursos da CDE eventualmente não utilizados em 
cada ano no custo das instalações de transporte de gás natural será 
destinado à mesma utilização no ano seguinte, somando-se à receita 
anual do exercício. 

§ 9º O saldo dos recursos da CDE eventualmente não utilizados em 
cada ano no custo das instalações de transporte de gás natural será 
destinado à mesma utilização no ano seguinte, somando-se à receita 
anual do exercício. (Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Lei 
10438/02) 

CAPÍTULO VIII – DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS FONTES 

ALTERNATIVAS DE ENERGIA ELÉTRICA. 

 

SEÇÃO I – DO OBJETO.  

Art. 434. O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica - PROINFA tem o objetivo de aumentar a participação da 
energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores 
Independentes Autônomos, concebidos com base em fontes eólica, 
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico 
Interligado Nacional. 

Art. 3º  Fica instituído o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 
de Energia Elétrica - Proinfa, com o objetivo de aumentar a 
participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de 
Produtores Independentes Autônomos, concebidos com base em 
fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, no Sistema 
Elétrico Interligado Nacional, mediante os seguintes procedimentos: 
(Regulamento) (Lei 10438/02) 
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SEÇÃO II – DAS CONTRIBUIÇÕES.  

Art. 435.  O valor pago pela energia elétrica adquirida na forma do 
PROINFA, os custos administrativos, financeiros e encargos tributários 
incorridos pela ELETROBRÁS na contratação, serão rateados, após 
prévia exclusão da Subclasse Residencial Baixa Renda cujo consumo 
seja igual ou inferior a oitenta kWh/mês, entre todas as classes de 
consumidores finais atendidas pelo Sistema Elétrico Interligado 
Nacional, proporcionalmente ao consumo verificado. 

 

Art. 3º - Inciso I - c) o valor pago pela energia elétrica adquirida na 
forma deste inciso I, os custos administrativos, financeiros e encargos 
tributários incorridos pela ELETROBRÁS na contratação, serão 
rateados, após prévia exclusão da Subclasse Residencial Baixa 
Renda cujo consumo seja igual ou inferior a 80kWh/mês, entre todas 
as classes de consumidores finais atendidas pelo Sistema Elétrico 
Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo verificado; 
(Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 

Art. 3º - Inciso II - i) o valor pago pela energia elétrica adquirida na 
forma deste inciso II, os custos administrativos, financeiros e os 
encargos tributários incorridos pela ELETROBRÁS na contratação, 
serão rateados, após prévia exclusão da Subclasse Residencial Baixa 
Renda cujo consumo seja igual ou inferior a 80kWh/mês, entre todas 
as classes de consumidores finais atendidos pelo Sistema Elétrico 
Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo verificado. 
(Incluída pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 

Justificativa : Fusão do Inciso I, letra c e do Inciso II, letra i do art. 
3º da Lei nº 10.438/02. 

  

SEÇÃO III – DAS APLICAÇÕES.  

Art. 436. A operação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 
de Energia Elétrica – PROINFA ocorrerá mediante os seguintes 
procedimentos: 

I – na primeira etapa do programa: 

 

I – na primeira etapa do programa: (Redação dada pela Lei nº 10.762, 
de 11.11.2003) (Regulamento) (Lei 10438/02) 

a) os contratos celebrados pela ELETROBRÁS, para a implantação de 
três mil e trezentos MW de capacidade, em instalações de produção 
com início de funcionamento previsto para até 30 de dezembro de 

a) os contratos serão celebrados pela Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS até 30 de junho de 2004, para a 
implantação de 3.300 (três mil e trezentos) MW de capacidade, em 
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2008, asseguram a compra da energia a ser produzida no prazo de 
vinte anos, a partir da data de entrada em operação definida no 
contrato. 

instalações de produção com início de funcionamento previsto para 
até 30 de dezembro de 2008, assegurando a compra da energia a ser 
produzida no prazo de 20 (vinte) anos, a partir da data de entrada em 
operação definida no contrato, observados os valores e pisos 
definidos na alínea b deste inciso; (Redação dada pela Lei nº 11.075, 
de 2004) (Lei 10438/02) 

Justificativa : A contratação já ocorreu.  

 b) a contratação a que se refere a alínea a deverá ser distribuída 
igualmente, em termos de capacidade instalada, por cada uma das 
fontes participantes do programa e a aquisição da energia será feita 
pelo valor econômico correspondente à tecnologia específica de cada 
fonte, valor este a ser definido pelo Poder Executivo, mas tendo como 
pisos cinqüenta por cento, setenta por cento e noventa por cento da 
tarifa média nacional de fornecimento ao consumidor final dos últimos 
doze meses, para a produção concebida a partir de biomassa, 
pequenas centrais hidrelétricas e energia eólica, respectivamente; 
(Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.  

 d) a contratação das instalações de que trata este inciso I, far-se-á 
mediante Chamada Pública para conhecimento dos interessados, 
considerando, no conjunto de cada fonte específica, daquelas 
habilitadas, primeiramente as que tiverem as Licenças Ambientais de 
Instalação – LI – mais antigas, prevalecendo, em cada instalação, a 
data de emissão da primeira LI, caso tenha ocorrido prorrogação ou 
nova emissão, limitando-se a contratação por Estado a vinte por cento 
das fontes eólica e biomassa e quinze por cento da Pequena Central 
Hidrelétrica - PCH; (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) 
(Lei 10438/02) 

Justificativa : A contratação já ocorreu.  
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 e) concluído o processo definido na alínea d sem a contratação do 
total previsto por fonte e existindo ainda empreendimentos com 
Licença Ambiental de Instalação – LI – válidas, o saldo remanescente 
por fonte será distribuído entre os Estados de localização desses 
empreendimentos, na proporção da oferta em kW (quilowatt), 
reaplicando-se o critério de antigüidade da LI até a contratação do 
total previsto por fonte; (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 
11.11.2003) (Lei 10438/02) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.  

 f) será admitida a participação direta de fabricantes de equipamentos 

de geração, sua controlada, coligada ou controladora na constituição 

do Produtor Independente Autônomo, desde que o índice de 

nacionalização dos equipamentos e serviços seja, na primeira etapa, 

de, no mínimo sessenta por cento em valor e, na segunda etapa, de, 

no mínimo, noventa por cento em valor; (Redação dada pela Lei nº 

10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 

Justificativa : A contratação já ocorreu. 

 g) fica a ELETROBRÁS autorizada, no caso da não contratação a que 
se referem as alíneas d e deste inciso, pela insuficiência de projetos 
habilitados, a celebrar contratos por fonte até 28 de dezembro de 
2004, da diferença entre os 1.100 (mil e cem) MW e a capacidade 
contratada por fonte, seguindo os mesmos critérios adotados nas 
alíneas d e deste inciso; (Redação dada pela Lei nº 11.075, de 2004) 
(Lei 10438/02) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.  
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 h) no caso das metas estipuladas para cada uma das fontes não 
terem sido atingidas conforme estabelece a alínea g caberá à 
ELETROBRÁS contratar imediatamente as quotas remanescentes de 
potência entre os projetos habilitados nas demais fontes, seguindo o 
critério de antigüidade da Licença Ambiental de Instalação; (Incluído 
pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.  

II - na segunda etapa do programa: II - na segunda etapa do programa: (Lei 10438/02) 

a) atingida a meta de três mil e trezentos MW, o desenvolvimento do 
Programa será realizado de forma que as fontes eólica, pequenas 
centrais hidrelétricas e biomassa atendam a dez por cento do consumo 
anual de energia elétrica no País, objetivo a ser alcançado em até vinte 
anos, aí incorporados o prazo e os resultados da primeira etapa; 

a) atingida a meta de 3.300 MW, o desenvolvimento do Programa 

será realizado de forma que as fontes eólica, pequenas centrais 

hidrelétricas e biomassa atendam a 10% (dez por cento) do consumo 

anual de energia elétrica no País, objetivo a ser alcançado em até 20 

(vinte) anos, aí incorporados o prazo e os resultados da primeira 

etapa; (Lei 10438/02) 

b) os contratos serão celebrados pela ELETROBRÁS, com prazo de 
duração de vinte anos e preço equivalente ao valor econômico 
correspondente à geração de energia competitiva, definida como o 
custo médio ponderado de geração de novos aproveitamentos 
hidráulicos com potência superior a trinta mil kW e centrais 
termelétricas a gás natural, calculado pelo Poder Executivo; 

b) os contratos serão celebrados pela ELETROBRÁS, com prazo de 
duração de vinte anos e preço equivalente ao valor econômico 
correspondente à geração de energia competitiva, definida como o 
custo médio ponderado de geração de novos aproveitamentos 
hidráulicos com potência superior a 30.000 kW e centrais 
termelétricas a gás natural, calculado pelo Poder Executivo; (Redação 
dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) (Lei 10438/02) 

c) a aquisição far-se-á mediante programação anual de compra da 
energia elétrica de cada produtor, de forma que as referidas fontes 
atendam o mínimo de quinze por cento do incremento anual da energia 
elétrica a ser fornecida ao mercado consumidor nacional, 
compensando-se os desvios verificados entre o previsto e realizado de 

c) a aquisição far-se-á mediante programação anual de compra da 
energia elétrica de cada produtor, de forma que as referidas fontes 
atendam o mínimo de 15% (quinze por cento) do incremento anual da 
energia elétrica a ser fornecida ao mercado consumidor nacional, 
compensando-se os desvios verificados entre o previsto e realizado 
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cada exercício, no subseqüente; de cada exercício, no subseqüente; (Lei 10438/02) 

d) o produtor de energia alternativa fará jus a um crédito 
complementar, calculado pela diferença entre o valor econômico 
correspondente à tecnologia específica de cada fonte, valor este a ser 
definido pelo Poder Executivo, e o valor recebido da ELETROBRÁS, 
para produção concebida a partir de biomassa, pequena central 
hidrelétrica e eólica; 

d) o produtor de energia alternativa fará jus a um crédito 
complementar, calculado pela diferença entre o valor econômico 
correspondente à tecnologia específica de cada fonte, valor este a ser 
definido pelo Poder Executivo, e o valor recebido da ELETROBRÁS, 
para produção concebida a partir de biomassa, pequena central 
hidrelétrica e eólica; (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 
11.11.2003) (Lei 10438/02) 

e) até o dia 30 de janeiro de cada exercício, os produtores emitirão um 
Certificado de Energia Renovável – CER, em que conste, no mínimo, a 
qualificação jurídica do agente produtor, o tipo da fonte de energia 
primária utilizada e a quantidade de energia elétrica efetivamente 
comercializada no exercício anterior, a ser apresentado à ANEEL para 
fiscalização e controle das metas anuais; 

e) até o dia 30 de janeiro de cada exercício, os produtores emitirão 
um Certificado de Energia Renovável – CER, em que conste, no 
mínimo, a qualificação jurídica do agente produtor, o tipo da fonte de 
energia primária utilizada e a quantidade de energia elétrica 
efetivamente comercializada no exercício anterior, a ser apresentado 
à Aneel para fiscalização e controle das metas anuais; (Lei 10438/02) 

f) o Poder Executivo regulamentará os procedimentos e a 
ELETROBRÁS diligenciará no sentido de que a satisfação dos créditos 
complementares de que trata a alínea d não ultrapasse trinta dias da 
requisição de pagamento feita pelo agente produtor; 

f) o Poder Executivo regulamentará os procedimentos e a Eletrobrás 
diligenciará no sentido de que a satisfação dos créditos 
complementares de que trata a alínea d não ultrapasse 30 (trinta) dias 
da requisição de pagamento feita pelo agente produtor; (Lei 10438/02) 

g) na ordenação da contratação, que será precedida de Chamada 
Pública para conhecimento dos interessados, a ELETROBRÁS 
observará o prazo mínimo de vinte e quatro meses entre a assinatura 
do contrato e o início de funcionamento das instalações; 

g) na ordenação da contratação, que será precedida de Chamada 
Pública para conhecimento dos interessados, a Eletrobrás aplicará os 
critérios constantes do inciso I, alíneas d, e f, observando, ainda, o 
prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses entre a assinatura do 
contrato e o início de funcionamento das instalações; (Lei 10438/02) 

h) a contratação das instalações de que trata este inciso II, far-se-á 
mediante Chamada Pública para conhecimento dos interessados, 
considerando, no conjunto de cada fonte específica, daquelas 
habilitadas, primeiramente as que tiverem as Licenças Ambientais de 
Instalação – LI mais antigas, prevalecendo, em cada instalação, a data 
de emissão da primeira LI, caso tenha ocorrido prorrogação ou nova 
emissão, limitando-se a contratação por Estado a vinte por cento das 

 

 

 

Justificativa : Transcrição, ajustada, do inciso I, alínea d. 
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fontes eólicas e biomassa e quinze por cento da Pequena Central 
Hidrelétrica - PCH; 

i) será admitida a participação direta de fabricantes de equipamentos 
de geração, sua controlada, coligada ou controladora na constituição 
do Produtor Independente Autônomo, desde que o índice de 
nacionalização dos equipamentos e serviços seja de, no mínimo, 
noventa por cento em valor. 

 

 

Justificativa : Transcrição, ajustada, do inciso I, alínea f. 

j) a contratação deverá ser distribuída igualmente, em termos de 
capacidade instalada, por cada uma das fontes participantes do 
Programa, podendo o Poder Executivo, a cada cinco anos de 
implantação dessa Segunda Etapa, transferir para as outras fontes o 
saldo de capacidade de qualquer uma delas, não contratada por 
motivo de falta de oferta dos agentes interessados; 

h) a contratação deverá ser distribuída igualmente, em termos de 

capacidade instalada, por cada uma das fontes participantes do 

Programa, podendo o Poder Executivo, a cada 5 (cinco) anos de 

implantação dessa Segunda Etapa, transferir para as outras fontes o 

saldo de capacidade de qualquer uma delas, não contratada por 

motivo de falta de oferta dos agentes interessados; (Lei 10438/02) 

§ 1º Produtor Independente é Autônomo quando sua sociedade, não 
sendo ela própria concessionária de qualquer espécie, não é 
controlada ou coligada de concessionária de serviço público ou de uso 
do bem público de geração, transmissão ou distribuição de energia 
elétrica, nem de seus controladores ou de outra sociedade controlada 
ou coligada com o controlador comum. 

§ 1º Produtor Independente é Autônomo quando sua sociedade, não 
sendo ela própria concessionária de qualquer espécie, não é 
controlada ou coligada de concessionária de serviço público ou de 
uso do bem público de geração, transmissão ou distribuição de 
energia elétrica, nem de seus controladores ou de outra sociedade 
controlada ou coligada com o controlador comum. (Redação dada 
pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)    (Regulamento) (Lei 10438/02) 

 § 2º  Fica restrita à primeira etapa do programa a contratação 
preferencial de Produtor Independente Autônomo. 

 § 7º  Fica restrita à 1a (primeira) etapa do programa a contratação 
preferencial de Produtor Independente Autônomo. (Incluído pela Lei 
nº 11.488, de 2007) (Lei 10438/02) 

 § 2º Poderá o Poder Executivo autorizar à ELETROBRÁS realizar 
contratações com Produtores Independentes que não atendam os 
requisitos do § 1º, desde que o total contratado não ultrapasse a vinte 
e cinco por cento da programação anual e dessas contratações não 
resulte preterição de oferta de Produtor Independente Autônomo, 
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observando-se, no caso da energia eólica, que na primeira etapa do 
Programa o total das contratações seja distribuído igualmente entre 
Autônomos e não Autônomos. (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 
11.11.2003) (Regulamento) (Lei 10438/02) 

Justificativa : Prejudicado pelo § 7º do art. 11 da Lei nº 10438/ 02. 

§ 3º Caberá ao Ministério de Minas Energia a elaboração de Guia de 
Habilitação por fonte, consignando as informações complementares às 
Licenças Ambientais de Instalação, necessárias à participação no 
PROINFA. 

§ 3º Caberá ao Ministério de Minas Energia a elaboração de Guia de 
Habilitação por fonte, consignando as informações complementares 
às Licenças Ambientais de Instalação, necessárias à participação no 
PROINFA. (Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)   
(Regulamento) (Lei 10438/02) 

§ 4º Somente poderão participar da Chamada Pública, Produtores que 
comprovem um grau de nacionalização dos equipamentos e serviços 
de, no mínimo, noventa por cento na segunda etapa, em cada 
empreendimento. 

§ 4º Somente poderão participar da Chamada Pública, Produtores 
que comprovem um grau de nacionalização dos equipamentos e 
serviços de, no mínimo, sessenta por cento, na primeira etapa e 
noventa por cento na segunda etapa, em cada empreendimento. 
(Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)   (Regulamento) (Lei 
10438/02) 

§ 5º As concessionárias, permissionárias e o ONS emitirão documento 
conclusivo relativo ao processo de acesso aos sistemas de 
transmissão e distribuição, conforme Procedimentos de Rede, no 
prazo máximo de trinta dias após a contratação do empreendimento 
pela ELETROBRÁS, cabendo à ANEEL diligenciar no sentido de 
garantir o livre acesso do empreendimento contratado pelo critério de 
mínimo custo global de interligação e reforços nas redes, decidindo 
eventuais divergências e observando os prazos de início de 
funcionamento das centrais geradoras estabelecidos neste artigo. 

§ 5º As concessionárias, permissionárias e o Operador Nacional do 
Sistema - ONS emitirão documento conclusivo relativo ao processo de 
acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, conforme 
Procedimentos de Rede, no prazo máximo de trinta dias após a 
contratação do empreendimento pela ELETROBRÁS, cabendo à 
ANEEL diligenciar no sentido de garantir o livre acesso do 
empreendimento contratado pelo critério de mínimo custo global de 
interligação e reforços nas redes, decidindo eventuais divergências e 
observando os prazos de início de funcionamento das centrais 
geradoras estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 10.762, de 
11.11.2003)   (Regulamento) (Lei 10438/02) 

§ 6º  Após um período de três anos da realização da Chamada 
Pública, o Produtor Independente Autônomo poderá alterar seu regime 
para produção independente de energia, mantidos os direitos e 
obrigações do regime atual, cabendo à ELETROBRÁS promover 

        § 6º  Após um período de 3 (três) anos da realização da 
Chamada Pública, o Produtor Independente Autônomo poderá alterar 
seu regime para produção independente de energia, mantidos os 
direitos e obrigações do regime atual, cabendo à Eletrobrás promover 
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eventuais alterações contratuais. eventuais alterações contratuais. (Incluído pela Lei nº 11.488, de 
2007) (Lei 10438/02) 

CAPÍTULO IX – DO PAGAMENTO PELO USO DE BEM PÚBLICO.   

Art. 437. Fica a ANEEL autorizada a celebrar aditivos aos contratos de 
concessão de uso de bem público de aproveitamentos de potenciais 
hidráulicos feitos a título oneroso em favor da União, mediante 
solicitação do respectivo titular, com a finalidade de permitir que o 
início do pagamento pelo uso de bem público coincida com uma das 
seguintes situações, a que ocorrer primeiro:  

        § 10.  Fica a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 
autorizada a celebrar aditivos aos contratos de concessão de uso de 
bem público de aproveitamentos de potenciais hidráulicos feitos a 
título oneroso em favor da União, mediante solicitação do respectivo 
titular, com a finalidade de permitir que o início do pagamento pelo 
uso de bem público coincida com uma das seguintes situações, a que 
ocorrer primeiro: (Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007) (Art. 4º - Lei 
9074/95) 

I - o início da entrega da energia objeto de Contratos de 
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR; ou  

        I - o início da entrega da energia objeto de Contratos de 
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR; ou 
(Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007) (Art. 4º -  §10 - Lei 9074/95) 

II - a efetiva entrada em operação comercial do aproveitamento.          II - a efetiva entrada em operação comercial do aproveitamento. 
(Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007) (Art. 4º -  §10 - Lei 9074/95) 

§ 1º  Quando da solicitação de que trata o caput deste artigo resultar 
postergação do início de pagamento pelo uso de bem público, a 
celebração do aditivo contratual estará condicionada à análise e à 
aceitação pela ANEEL das justificativas apresentadas pelo titular da 
concessão para a postergação solicitada.  

        § 11.  Quando da solicitação de que trata o § 10 deste artigo 
resultar postergação do início de pagamento pelo uso de bem público, 
a celebração do aditivo contratual estará condicionada à análise e à 
aceitação pela ANEEL das Justificativas apresentadas pelo titular da 
concessão para a postergação solicitada. (Incluído pela Lei nº 11.488, 
de 2007) (Art. 4º -  Lei 9074/95) 

§ 2º No caso de postergação do início do pagamento, sobre o valor 
não pago incidirá apenas atualização monetária mediante a aplicação 
do índice previsto no contrato de concessão.  

        § 12.  No caso de postergação do início do pagamento, sobre o 
valor não pago incidirá apenas atualização monetária mediante a 
aplicação do índice previsto no contrato de concessão. (Incluído pela 
Lei nº 11.488, de 2007) (Art. 4º - Lei 9074/95) 

Art. 438. O efetivo início do pagamento pelo uso de bem público de 
que trata o art. 205  não poderá ter prazo superior a cinco anos, 
contado a partir de 15 de junho de 2007.  

Art. 25.  O efetivo início do pagamento pelo uso de bem público de 
que tratam os §§ 10 a 12 do art. 4º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, incluídos por esta Lei, não poderá ter prazo superior a 5 (cinco) 
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anos, contado da data de publicação desta Lei. (Lei 11488/07) 

Art. 439. Em caso de alteração do regime de gerador hídrico de 
energia elétrica, de serviço público para produção independente, a 
nova concessão será outorgada a título oneroso, devendo a 
concessionária pagar pelo uso de bem público, pelo prazo de cinco 
anos, a contar da assinatura do respectivo contrato de concessão, 
valor correspondente a até dois inteiros e cinco décimos por cento da 
receita anual que auferir. 

        Art. 7º Em caso de alteração do regime de gerador hídrico de 
energia elétrica, de serviço público para produção independente, a 
nova concessão será outorgada a título oneroso, devendo o 
concessionário pagar pelo uso de bem público, pelo prazo de cinco 
anos, a contar da assinatura do respectivo contrato de concessão, 
valor correspondente a até 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por 
cento) da receita anual que auferir. (Lei 9648/98) 

§ 1º A ANEEL calculará e divulgará, com relação a cada produtor 
independente de que trata este artigo, o valor anual pelo uso de bem 
público. 

        § 1º A ANEEL calculará e divulgará, com relação a cada produtor 
independente de que trata este artigo, o valor anual pelo uso de bem 
público. (Lei 9648/98) 

         § 2º Até 31 de dezembro de 2002, os recursos arrecadados a 
título de pagamento pelo uso de bem público, de que trata este artigo, 
serão destinados de forma idêntica à prevista na legislação para os 
recursos da Reserva Global de Reversão - RGR, de que trata o art. 4º 
da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, com a redação dada pelo art. 
9º da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993.  (Lei 9648/98) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.  

         § 3º Os produtores independentes de que trata este artigo 
depositarão, mensalmente, até o dia quinze do mês seguinte ao de 
competência, em agência do Banco do Brasil S/A, as parcelas 
duodecimais do valor anual devido pelo uso do bem público na conta 
corrente da Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS - Uso 
de Bem Público - UBP. (Lei 9648/98) 

Justificativa : Implicitamente revogado pelo §1º do Art. 13. da L ei 
nº  10.438/02, com a  Redação dada pela Lei nº 10.8 48, de 2004. 

         § 4º A ELETROBRÁS destinará os recursos da conta UBP 
conforme previsto no § 2º, devendo, ainda, proceder a sua correção 
periódica, de acordo com os índices de correção que forem indicados 
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pela ANEEL e creditar a essa conta juros de 5% (cinco por cento) ao 
ano sobre o montante corrigido dos recursos. Os rendimentos dos 
recursos não utilizados reverterão, também, à conta UBP. (Lei 
9648/98) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.  

         § 5º Decorrido o prazo previsto no § 2º e enquanto não esgotado 
o prazo estipulado no caput, os produtores independentes de que 
trata este artigo recolherão diretamente ao Tesouro Nacional o valor 
anual devido pelo uso de bem público. (Lei 9648/98) 

Justificativa : Implicitamente revogado pelo §1º do Art. 13. da L ei 
nº  10.438/02, com a  Redação dada pela Lei nº 10.8 48, de 2004. 

         § 6º Decorrido o prazo previsto no caput, caso ainda haja fluxos 
de energia comercializados nas condições de transição definidas no 
art. 10, a ANEEL procederá à revisão das tarifas relativas a esses 
fluxos, para que os consumidores finais, não abrangidos pelo disposto 
nos arts. 12, inciso III, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995, sejam 
beneficiados pela redução do custo do produtor independente de que 
trata este artigo. (Lei 9648/98) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido.  

§ 2º O encargo previsto neste artigo não elide as obrigações de 
pagamento da taxa de fiscalização nem da compensação financeira de 
que tratam esta Lei. 

        § 7º O encargo previsto neste artigo não elide as obrigações de 
pagamento da taxa de fiscalização de que trata o art. 12 da Lei nº 
9.427, de 1996, nem da compensação financeira de que trata a Lei nº 
7.990, de 28 de dezembro de 1989. (Lei 9648/98) 

CAPÍTULO X – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS 

ENCARGOS. 

 

Art. 440. A ANEEL adotará providências no sentido de que, na Art. 4º O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica adotará 
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aplicação da compensação financeira pela utilização de recursos 
hídricos e dos royalties devidos por Itaipu, não sejam afetadas as 
contas de consumo mensal equivalente ao valor de até trinta kWh, 
inclusive, quer o fornecimento seja feito sob a forma medida, quer sob 
a forma de estimativa.  

providências no sentido de que, na aplicação desta lei, não sejam 
afetadas as contas de consumo mensal equivalente ao valor de até 30 
Kwh, inclusive, quer o fornecimento seja feito sob a forma medida, 
quer sob a forma de estimativa. (Lei 8.001/90)  

Justificativa:  Este artigo refere-se à compensação financeira pel a 
utilização de recursos hídricos e aos royalties dev idos por Itaipu.  

Art. 441. A regulamentação estabelecerá critérios e instrumentos que 
assegurem tratamento isonômico quanto aos encargos setoriais entre 
os consumidores sujeitos ao fornecimento exclusivo por 
concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica e 
demais usuários, observada a legislação em vigor.  

Art. 28. A regulamentação estabelecerá critérios e instrumentos que 
assegurem tratamento isonômico quanto aos encargos setoriais entre 
os consumidores sujeitos ao fornecimento exclusivo por 
concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica 
e demais usuários, observada a legislação em vigor. (Lei 10848/04) 

Art. 442. Para fins de pagamento dos encargos relativos à Conta de 
Desenvolvimento Energético - CDE, ao Programa de Incentivos de 
Fontes Alternativas - PROINFA e à Conta de Consumo de 
Combustíveis Fósseis dos Sistemas Isolado - CCC-ISOL, equipara-se 
a autoprodutor o consumidor que atenda cumulativamente aos 
seguintes requisitos: 

Art. 26.  Para fins de pagamento dos encargos relativos à Conta de 
Desenvolvimento Energético - CDE, ao Programa de Incentivos de 
Fontes Alternativas - PROINFA e à Conta de Consumo de 
Combustíveis Fósseis dos Sistemas Isolado - CCC-ISOL, equipara-se 
a autoprodutor o consumidor que atenda cumulativamente aos 
seguintes requisitos: (Lei 11488/07) 

I – que venha a participar de sociedade de propósito específico 
constituída para explorar, mediante autorização ou concessão, a 
produção de energia elétrica; 

I - que venha a participar de sociedade de propósito específico 
constituída para explorar, mediante autorização ou concessão, a 
produção de energia elétrica; (Lei 11488/07) 

II - que a sociedade referida no inciso I deste artigo iniciou ou inicie a 
operação comercial após 15 de junho de 2007; 

II - que a sociedade referida no inciso I deste artigo inicie a operação 
comercial a partir da data de publicação desta Lei; e(Lei 11488/07) 

III - que a energia elétrica produzida no empreendimento deva ser 
destinada, no todo ou em parte, para seu uso exclusivo. 

III - que a energia elétrica produzida no empreendimento deva ser 
destinada, no todo ou em parte, para seu uso exclusivo. (Lei 
11488/07) 

§ 1º  A equiparação de que trata este artigo limitar-se-á à parcela da 
energia destinada ao consumo próprio do consumidor ou a sua 
participação no empreendimento, o que for menor. 

§ 1º  A equiparação de que trata este artigo limitar-se-á à parcela da 
energia destinada ao consumo próprio do consumidor ou a sua 
participação no empreendimento, o que for menor. (Lei 11488/07) 

§ 2º  A regulamentação deverá estabelecer, para fins de equiparação, § 2º  A regulamentação deverá estabelecer, para fins de equiparação, 
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montantes mínimos de demanda por unidade de consumo. montantes mínimos de demanda por unidade de consumo. (Lei 
11488/07) 

 § 3º  Excepcionalmente, em até 120 (cento e vinte) dias contados da 
data de publicação desta Lei, os investidores cujas sociedades de 
propósito específico já tenham sido constituídas ou os 
empreendimentos já tenham entrado em operação comercial poderão 
solicitar à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL a 
equiparação de que trata este artigo. (Lei 11488/07) 

Justificativa : Não incorporado ao texto consolidado por decurso 
do prazo definido. 

TÍTULO VII - DOS ILÍCITOS E PENALIDADES.  

Art. 443. A regulamentação deverá prever sanções para o 
descumprimento do disposto nos arts. 26 e 62. 

§ 8º A regulamentação deverá prever sanções para o 
descumprimento do disposto nos §§ 5º, 6º e 7º deste artigo após o 
período estabelecido para a desverticalização. (Incluído pela Lei nº 
10.848, de 2004) (Art. 4º - Lei 9074/95) 

Justificativa : O período estabelecido para a desverticalização j á 
foi concluído. 

Art. 444. O inadimplemento, pelas concessionárias, pelas 
permissionárias e pelas autorizadas, no recolhimento das parcelas das 
quotas anuais de Reserva Global de Reversão - RGR, Programa de 
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, Conta 
de Desenvolvimento Energético - CDE, Conta de Consumo de 
Combustíveis - CCC, compensação financeira pela utilização de 
recursos hídricos e outros encargos tarifários criados por lei, bem 
como no pagamento pela aquisição de energia elétrica contratada de 
forma regulada e da Itaipu Binacional, acarretará a impossibilidade de 
revisão, exceto a extraordinária, e de reajuste de seus níveis de tarifas, 
assim como de recebimento de recursos provenientes da RGR, CDE e 
CCC. 

       Art. 10. O inadimplemento, pelas concessionárias, pelas 
permissionárias e pelas autorizadas, no recolhimento das parcelas 
das quotas anuais de Reserva Global de Reversão - RGR, Programa 
de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, 
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, Conta de Consumo de 
Combustíveis - CCC, compensação financeira pela utilização de 
recursos hídricos e outros encargos tarifários criados por lei, bem 
como no pagamento pela aquisição de energia elétrica contratada de 
forma regulada e da Itaipu Binacional, acarretará a impossibilidade de 
revisão, exceto a extraordinária, e de reajuste de seus níveis de 
tarifas, assim como de recebimento de recursos provenientes da 
RGR, CDE e CCC. (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 
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8631/93 ) 

Art. 445. Sem prejuízo do disposto nos contratos em vigor, o atraso do 
pagamento de faturas de compra de energia elétrica e das contas 
mensais de seu fornecimento aos consumidores, do uso da Rede 
Básica e das instalações de conexão, bem como do recolhimento 
mensal dos encargos relativos às quotas da Reserva Global de 
Reversão – RGR, à compensação financeira pela utilização de 
recursos hídricos, ao uso de bem público, ao rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, à Conta de Desenvolvimento 
Energético – CDE, ao Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica – PROINFA e à Taxa de Fiscalização dos Serviços de 
Energia Elétrica, implicará a incidência de juros de mora de um por 
cento ao mês e multa de até cinco por cento, a ser fixada pela ANEEL, 
respeitado o limite máximo admitido pela legislação em vigor. 

  Art. 17 - § 2º Sem prejuízo do disposto nos contratos em vigor, o 
atraso do pagamento de faturas de compra de energia elétrica e das 
contas mensais de seu fornecimento aos consumidores, do uso da 
rede básica e das instalações de conexão, bem como do recolhimento 
mensal dos encargos relativos às quotas da Reserva Global de 
Reversão – RGR, à compensação financeira pela utilização de 
recursos hídricos, ao uso de bem público, ao rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, à Conta de Desenvolvimento 
Energético – CDE, ao Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 
de Energia Elétrica – PROINFA e à Taxa de Fiscalização dos 
Serviços de Energia Elétrica, implicará a incidência de juros de mora 
de um por cento ao mês e multa de até cinco por cento, a ser fixada 
pela ANEEL, respeitado o limite máximo admitido pela legislação em 
vigor. (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 2003) ( Lei 9427/96 ) 

TÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS  

Art. 446.  É de sessenta Hertz a freqüência para distribuição de 
energia elétrica no território nacional. 

Art . 1º É adotada a freqüência de 60 Hertz para distribuição de 
energia elétrica no território nacional.( Lei 4454/64 )  

 Parágrafo único. A unificação da freqüência far-se-à, 
progressivamente, dentro dos prazos e programas aprovados pelo 
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica do Ministério das 
Minas e Energia. ( Lei 4454/64 ) 

Justificativa : Condição já cumprida.  

Art. 447. Nenhuma nova instalação de geração e distribuição de 
energia elétrica, para serviços públicos ou de utilidade pública, será 
autorizada sem que opere ou possa operar em sessenta Hertz, salvo 
quando circunstâncias excepcionais, devidamente comprovadas a 
juízo do Poder Concedente, contra-indicarem a exigência. 

Art . 2º Nenhuma nova instalação de geração e distribuição de energia 
elétrica, para serviços públicos ou de utilidade pública, será 
autorizada sem que opere ou possa operar em 60 Hertz, salvo 
quando circunstâncias excepcionais, devidamente comprovadas a 
juízo do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, contra-
indicarem a exigência. ( Lei 4454/64 ) 
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Art. 448. As edificações com construção iniciada a partir de 27 de 
outubro de 2006 deverão obrigatoriamente possuir sistema de 
aterramento e instalações elétricas compatíveis com a utilização do 
condutor-terra de proteção, bem como tomadas com o terceiro contato 
correspondente.  

Art. 1o  As edificações cuja construção se inicie a partir da vigência 
desta Lei deverão obrigatoriamente possuir sistema de aterramento e 
instalações elétricas compatíveis com a utilização do condutor-terra 
de proteção, bem como tomadas com o terceiro contato 
correspondente. (Lei  11337/06) 

Art. 449.  Os aparelhos elétricos com carcaça metálica e aqueles 
sensíveis a variações bruscas de tensão, produzidos ou 
comercializados no País, deverão, obrigatoriamente, dispor de 
condutor-terra de proteção e do respectivo adaptador macho tripolar.  

Art. 2º  Os aparelhos elétricos com carcaça metálica e aqueles 
sensíveis a variações bruscas de tensão, produzidos ou 
comercializados no País, deverão, obrigatoriamente, dispor de 
condutor-terra de proteção e do respectivo adaptador macho tripolar. 
(Lei  11337/06) 

 Parágrafo único. O disposto neste artigo entra em vigor quinze meses 
após a publicação desta Lei. (Lei  11337/06) 

Justificativa : Prazo já superado 

Art. 450. É obrigatória a fabricação e a comercialização de lâmpadas 
incandescentes em valores de tensão no mínimo iguais aos das 
tensões nominais das redes de distribuição de energia elétrica. 

Art. 1º É obrigatória a fabricação e a comercialização de lâmpadas 
incandescentes em valores de tensão no mínimo iguais aos das 
tensões nominais das redes de distribuição de energia elétrica. (Lei 
10.334/2001) 

§ 1º Os valores de tensão para as lâmpadas incandescentes 
fabricadas ou comercializadas poderão ser de até dez por cento 
superiores aos das tensões nominais das redes de distribuição. 

 

    § 1º Os valores de tensão para as lâmpadas incandescentes 
fabricadas ou comercializadas poderão ser de até 10% (dez por 
cento) superiores aos das tensões nominais das redes de distribuição. 
(Lei 10.334/2001) 

§ 2º As lâmpadas incandescentes fabricadas ou comercializadas 
deverão trazer impressa em sua embalagem advertência ao 
consumidor sobre sua luminosidade, a durabilidade em horas e as 
conseqüências para tais propriedades do produto de sua utilização em 
tensões elétricas diferentes daquelas para as quais foi especificado. 

    § 2º As lâmpadas incandescentes fabricadas ou comercializadas 
deverão trazer impressa em sua embalagem advertência ao 
consumidor sobre sua luminosidade, a durabilidade em horas e as 
conseqüências para tais propriedades do produto de sua utilização 
em tensões elétricas diferentes daquelas para as quais foi 
especificado. (Lei 10.334/2001) 

§ 3º Excluem-se das obrigações previstas neste artigo as lâmpadas 
incandescentes fabricadas e que se destinem à exportação. 

    § 3º Excluem-se das obrigações previstas neste artigo as lâmpadas 
incandescentes fabricadas e que se destinem à exportação. (Lei 
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 10.334/2001) 

 

Art. 451. A fabricação ou a comercialização de lâmpadas 
incandescentes em desacordo com o disposto no art. 218 sujeitará os 
infratores a advertência por escrito e multa de valor equivalente a 
cinqüenta e três mil, duzentos e cinco reais. 

Parágrafo único. Em caso de reincidência, aplicar-se-ão em dobro as 
multas previstas no caput deste artigo. 

 

    Art. 2º A fabricação ou a comercialização de lâmpadas 
incandescentes em desacordo com o disposto no art. 1º sujeitará os 
infratores a advertência por escrito e multa de valor equivalente a R$ 
53.205,00 (cinqüenta e três mil, duzentos e cinco reais). (Lei 
10.334/2001) 

    § 1º Em caso de reincidência, aplicar-se-ão em dobro as multas 
previstas no caput deste artigo. (Lei 10.334/2001) 

  

TÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS.  

Art. 452. O art. 1º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, passa 
a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 1º O aproveitamento dos recursos minerais, por quaisquer 
dos regimes previstos em lei, ensejará compensação financeira 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a ser calculada, 
distribuída e aplicada na forma estabelecida nesta Lei”. 

  Art. 1º O aproveitamento de recursos hídricos, para fins de geração 
de energia elétrica e dos recursos minerais, por quaisquer dos 
regimes previstos em lei, ensejará compensação financeira aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, a ser calculada, distribuída e 
aplicada na forma estabelecida nesta Lei. ( Lei 7990/89 ) 

Justificativa : Desdobramento do caput em energia elétrica 
(considerada na lei de consolidação) e recursos min erais, que 
continuarão vigentes na Lei nº 7.990, de 1989 . 

 Lembrete: O art. 26, o art. 27, o caput do art. 28,  o art 29 e o art. 
30 da Lei nº 9.074/95 não foram considerados por nã o serem 
específicos do setor de energia elétrica.  

Art. 453. Até 31 de dezembro de 2009, respeitados os contratos 
vigentes, será facultada aos consumidores que pretendam utilizar, em 
suas unidades industriais, energia elétrica produzida por geração 
própria, em regime de autoprodução ou produção independente, a 
redução da demanda e da energia contratadas ou a substituição dos 

       § 10. Até 31 de dezembro de 2009, respeitados os contratos 
vigentes, será facultada aos consumidores que pretendam utilizar, em 
suas unidades industriais, energia elétrica produzida por geração 
própria, em regime de autoprodução ou produção independente, a 
redução da demanda e da energia contratadas ou a substituição dos 



 169 

contratos de fornecimento por contratos de uso dos sistemas elétricos, 
mediante notificação à concessionária de distribuição ou geração, com 
antecedência mínima de cento e oitenta dias. 

contratos de fornecimento por contratos de uso dos sistemas 
elétricos, mediante notificação à concessionária de distribuição ou 
geração, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias. 
(Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) ( Lei 9074/95) 

Art. 454. Até que se realize a privatização da Companhia Energética 
de Alagoas - CEAL, da Companhia Energética do Piauí - CEPISA, da 
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON e da Companhia de 
Eletricidade do Acre - ELETROACRE, as ações representativas da 
participação acionária da ELETROBRÁS no capital daquelas empresas 
ficarão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização - FND, para 
os efeitos do disposto na Lei nº 9.491, de 1997. 

Parágrafo único. Até que se realize a privatização da CEAL, da 
CEPISA, da CERON e da ELETROACRE, as ações representativas 
da participação acionária da ELETROBRÁS no capital daquelas 
empresas ficarão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização - 
FND, para os efeitos do disposto na Lei nº 9.491, de 1997.(Art. 2º - 
Lei nº 9.619/08) 

Art. 455. Os recursos que vierem a ser obtidos com a alienação das 
ações das empresas referidas no art. 222 serão depositados no Fundo 
da Reserva Global de Reversão, até o montante deste utilizado para a 
aquisição autorizada por esta Lei.  

Art. 3o  Os recursos que vierem a ser obtidos com a alienação das 
ações adquiridas nos termos do art. 1o serão depositados no Fundo 
da Reserva Global de Reversão, até o montante deste utilizado para a 
aquisição autorizada por esta Lei. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.167-53, de 2001) (Lei nº 9.619/08) 

Art. 456. Fica a União autorizada a adquirir as ações preferenciais e 
ordinárias da CEAL, pertencentes ao Estado de Alagoas.  

Art. 4º Fica a União autorizada a adquirir as ações preferenciais e 
ordinárias da CEAL, pertencentes ao Estado de Alagoas. (Lei nº 
9.619/08) 

Parágrafo único. Poderá a União, em preparação à privatização da 
CEAL, transferir para empresas do Sistema BNDES as ações 
adquiridas na forma deste artigo.  

Parágrafo único. Poderá a União, em preparação à privatização da 
CEAL, transferir para empresas do Sistema BNDES as ações 
adquiridas na forma deste artigo. (Lei nº 9.619/08) 

Art. 457. Caso o valor recebido pela União, pela ELETROBRÁS ou por 
empresas do sistema BNDES, na alienação, no âmbito do Programa 
Nacional de Desestatização, das ações da CEAL, seja menor do que o 
valor atualizado do preço pago nas operações de aquisição, a 
diferença será de responsabilidade do Estado de Alagoas, podendo 
ser refinanciada pela União, no âmbito dos contratos firmados ao 
amparo da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.  

Art. 4o-A.  Caso o valor recebido pela União, pela ELETROBRÁS ou 
por empresas do sistema BNDES, na alienação, no âmbito do 
Programa Nacional de Desestatização, das ações da CEAL, seja 
menor do que o valor atualizado do preço pago nas operações de que 
tratam os arts. 1o e 4o desta Lei, a diferença será de responsabilidade 
do Estado de Alagoas, podendo ser refinanciada pela União, no 
âmbito dos contratos firmados ao amparo da Lei no 9.496, de 11 de 
setembro de 1997. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.167-53, de 
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2001) (Lei nº 9.619/08) 

Parágrafo único.  Eventual crédito da ELETROBRÁS contra a União, 
decorrente da aplicação do disposto no caput, deverá ser utilizado: 

Parágrafo único.  Eventual crédito da ELETROBRÁS contra a União, 
decorrente da aplicação do disposto no caput , deverá ser utilizado: 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.167-53, de 2001). (Lei nº 
9.619/08) 

I – prioritariamente, na recomposição do Fundo da Reserva Global de 
Reversão, em complemento ao previsto no art. 223;  

I - prioritariamente, na recomposição do Fundo da Reserva Global de 
Reversão, em complemento ao previsto no art. 3o; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.167-53, de 2001) 

II – na forma determinada pelo art. 13 da Lei nº  9.491, de 1997.  II - na forma determinada pelo art. 13 da Lei no 9.491, de 1997. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.167-53, de 2001) 

Art. 458. A autorização prevista no art. 165 fica condicionada à 
assinatura de contrato entre a União e a ELETROBRÁS em que esta 
empresa figure como responsável principal pelo repasse do fluxo de 
recebimentos decorrente da parcela do fator anual de reajuste a que 
tem direito a União. 

    Art. 5º A autorização prevista no art. 2º fica condicionada à 
assinatura de contrato entre a União e a ELETROBRÁS em que esta 
empresa figure como responsável principal pelo repasse do fluxo de 
recebimentos decorrente da parcela do fator anual de reajuste a que 
tem direito a União. (Lei nº 11.480/2007) 

  

Art. 459.  Parcela das despesas com a compra de energia no âmbito 
do MAE, realizadas pelas concessionárias, permissionárias e 
autorizadas de geração e de distribuição até dezembro de 2002, 
decorrentes da redução da geração de energia elétrica nas usinas 
participantes do Mecanismo de Realocação de Energia - MRE e 
consideradas nos denominados contratos iniciais e equivalentes, será 
repassada aos consumidores atendidos pelo Sistema Elétrico 
Interligado Nacional, na forma estabelecida por resolução da Câmara 
de Gestão da Crise de Energia Elétrica – GCE ou, extinta esta, da 
ANEEL.  

Art. 2º Parcela das despesas com a compra de energia no âmbito do 
MAE, realizadas pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas 
de geração e de distribuição até dezembro de 2002, decorrentes da 
redução da geração de energia elétrica nas usinas participantes do 
Mecanismo de Realocação de Energia - MRE e consideradas nos 
denominados contratos iniciais e equivalentes, será repassada aos 
consumidores atendidos pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional, na 
forma estabelecida por resolução da Câmara de Gestão da Crise de 
Energia Elétrica – GCE ou, extinta esta, da Aneel.  

§ 1º As despesas não alcançadas pelo disposto no caput serão objeto 
de transação entre os signatários dos denominados contratos iniciais e 
equivalentes, observada a disciplina constante de resolução da 

§ 1º As despesas não alcançadas pelo disposto no caput serão objeto 
de transação entre os signatários dos denominados contratos iniciais 
e equivalentes, observada a disciplina constante de resolução da 
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ANEEL.  Aneel.  

§ 2º Do valor global adquirido, a parcela a ser rateada, mensalmente 
divulgada pela ANEEL, será calculada pela diferença entre o preço da 
energia no âmbito do MAE e o valor de R$ 0,04926/kWh.  

§ 2º Do valor global adquirido, a parcela a ser rateada, mensalmente 
divulgada pela Aneel, será calculada pela diferença entre o preço da 
energia no âmbito do MAE e o valor de R$ 0,04926/kWh.  

§ 3º O repasse será realizado sob a forma de rateio proporcional ao 
consumo individual verificado e não se aplica aos consumidores 
integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda, nem àqueles cujo 
consumo mensal seja inferior a trezentos e cinqüenta kWh da Classe 
Residencial e setecentos kWh da Classe Rural.  

§ 3º O repasse será realizado sob a forma de rateio proporcional ao 
consumo individual verificado e não se aplica aos consumidores 
integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda, nem àqueles cujo 
consumo mensal seja inferior a 350 kWh da Classe Residencial e 700 
kWh da Classe Rural.  

Art. 460.  A ANEEL procederá à recomposição tarifária extraordinária 
para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos 
de concessão, conforme a Lei nº 8.987, de 1995, sem prejuízo do 
reajuste tarifário anual previsto nos contratos de concessão de 
serviços públicos de distribuição de energia elétrica.  

Art. 4º A Aneel procederá à recomposição tarifária extraordinária 
prevista no art. 28 da Medida Provisória no 2.198-5, de 24 de agosto 
de 2001, sem prejuízo do reajuste tarifário anual previsto nos 
contratos de concessão de serviços públicos de distribuição de 
energia elétrica.  

Justificativa: Adequação ao disposto no art. 28 da Medida 
Provisória n o 2.198-5/2001 

§ 1º A recomposição tarifária extraordinária de que trata o caput será 
implementada por meio de aplicação às tarifas de fornecimento de 
energia elétrica, pelo prazo e valor máximos divulgados por 
concessionária, em ato da ANEEL, dos seguintes índices:  

I - até dois inteiros e nove décimos por cento, para os consumidores 
integrantes das Classes Residencial, Rural e iluminação pública;  

II - até sete inteiros e nove décimos por cento, para os demais 
consumidores; 

§ 1º A recomposição tarifária extraordinária de que trata o caput  será 
implementada por meio de aplicação às tarifas de fornecimento de 
energia elétrica, pelo prazo e valor máximos a serem divulgados por 
concessionária, em ato da Aneel a ser publicado até 30 de agosto de 
2002, dos seguintes índices:  

I - até 2,9% (dois vírgula nove por cento), para os consumidores 
integrantes das Classes Residencial, Rural e iluminação pública;  

II - até 7,9% (sete vírgula nove por cento), para os demais 
consumidores;  

III - (VETADO) 

Justificativa para alteração : O ato da ANEEL definindo os prazos 
e valores já foram publicados.  
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§ 2º Não se aplicam os índices previstos no § 1º à tarifa de energia 
elétrica devida pelos consumidores integrantes da Subclasse 
Residencial Baixa Renda. 

§ 2º Não se aplicam os índices previstos no § 1º à tarifa de energia 
elétrica devida pelos consumidores integrantes da Subclasse 
Residencial Baixa Renda.  

§ 3º A recomposição tarifária extraordinária será aplicada tão-somente 
às áreas do Sistema Elétrico Interligado Nacional sujeitas, por 
disposição expressa de resolução da GCE, ao Programa Emergencial 
de Redução do Consumo de Energia Elétrica – Percee, e aos 
seguintes períodos:  

I - desde 1º de junho de 2001 até 28 de fevereiro de 2002, para os 
consumidores atendidos por meio dos Sistemas Interligados das 
Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste; e 

II - desde 1º de julho de 2001 até 31 de dezembro de 2001, para os 
consumidores dos Estados do Pará e do Tocantins e da parte do 
Estado do Maranhão atendida pelo Sistema Interligado Norte. 

§ 3º A recomposição tarifária extraordinária será aplicada tão-somente 
às áreas do Sistema Elétrico Interligado Nacional sujeitas, por 
disposição expressa de resolução da GCE, ao Programa Emergencial 
de Redução do Consumo de Energia Elétrica – Percee, e aos 
seguintes períodos:  

I - desde 1º de junho de 2001 até 28 de fevereiro de 2002, para os 
consumidores atendidos por meio dos Sistemas Interligados das 
Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste; e 

II - desde 1º de julho de 2001 até 31 de dezembro de 2001, para os 
consumidores dos Estados do Pará e do Tocantins e da parte do 
Estado do Maranhão atendida pelo Sistema Interligado Norte.  

§ 4º A recomposição tarifária extraordinária vigorará pelo período 
necessário à compensação do montante apurado pela ANEEL na 
forma de resolução da GCE, observados o prazo e valor máximos 
fixados na forma do § 1º deste artigo. 

§ 4º A recomposição tarifária extraordinária vigorará pelo período 
necessário à compensação do montante referido no § 9º, apurado 
pela Aneel na forma de resolução da GCE, observados o prazo e 
valor máximos fixados na forma do § 1º deste artigo.  

§ 5º A recomposição tarifária extraordinária estará sujeita a 
homologação pela ANEEL e será realizada de acordo com 
metodologia,  prazos, forma, condições e procedimento estabelecidos 
pela ANEEL. 

§ 5º A recomposição tarifária extraordinária estará sujeita a 
homologação pela Aneel e observará as seguintes regras:  

 I - a primeira parcela do montante a recompor será homologada no 
prazo de 15 (quinze) dias, contado do cumprimento do disposto nos 
incisos IV a VII, considerando-se os meses efetivamente apurados;  

 II - a segunda parcela do montante a recompor será homologada no 
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contado da extinção do 
Percee;  
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 III - o detalhamento da metodologia, os prazos, a forma, as condições 
e o procedimento da recomposição tarifária extraordinária, em 
especial os requisitos para sua homologação, serão estabelecidos em 
resolução da Aneel;  

 IV - a homologação da recomposição tarifária extraordinária será 
condicionada a pedido do interessado e à certeza, correção e 
consistência das informações a serem prestadas à Aneel e por ela 
elencadas e verificadas, inclusive as relativas a eventuais reduções 
de custos durante o racionamento ou decorrentes de interpretação, 
explicitação e revisão de estipulações contratuais, que serão objeto 
de declarações, compromissos, termos aditivos e transações entre as 
partes, em especial no que concerne à parcela das despesas de que 
cuida o art. 2º não alcançada por repasse aos consumidores e aos 
excedentes dos contratos iniciais e equivalentes, nos termos de 
resolução da Aneel, observadas as diretrizes previstas no § 9º;  

 V - para atender aos fins previstos no inciso IV, a homologação da 
recomposição tarifária extraordinária estará condicionada, nos termos 
de resolução da Aneel, à solução de controvérsias contratuais e 
normativas e à eliminação e prevenção de eventuais litígios judiciais 
ou extrajudiciais, inclusive por meio de arbitragem levada a efeito pela 
Aneel;  

 VI - a homologação da recomposição tarifária extraordinária estará 
condicionada à observância pelo interessado do disposto no 
parágrafo único do art. 2º e no § 1º do art. 6º, bem como à renúncia 
ou desistência pelo interessado de qualquer pleito, judicial ou 
extrajudicial, junto ao poder concedente ou aos agentes do setor 
elétrico relativo a fatos e normas concernentes ao Percee, à 
recomposição tarifária extraordinária de que cuida este artigo e ao 
disposto nesta Lei;  
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 VII - a homologação da recomposição tarifária extraordinária estará 
condicionada à adesão aos acordos firmados entre os agentes do 
setor elétrico, pela maioria qualificada das distribuidoras e geradoras 
sujeitas aos contratos iniciais e equivalentes, nos termos de resolução 
da Aneel.  

Justificativa para alteração: Os prazos já estão vencidos, o 
detalhamento da metodologia já foi estabelecida pel a ANEEL e as 
demais providências foram adotadas. 

§ 6º Ficam as empresas públicas e as sociedades de economia mista 
federais autorizadas a celebrar transações e a promover os atos 
necessários à solução de controvérsias contratuais e normativas, 
considerando-se disponíveis os direitos sobre os quais recairão. 

§ 6º Ficam as empresas públicas e as sociedades de economia mista 
federais autorizadas a celebrar transações e a promover os atos 
necessários à solução de controvérsias contratuais e normativas 
prevista no inciso V do § 5º deste artigo, considerando-se disponíveis 
os direitos sobre os quais recairão. 

 § 7º Não verificada a homologação no prazo previsto no § 5º deste 
artigo, a recomposição tarifária extraordinária vigorará por 12 (doze) 
meses e será abatida integralmente no reajuste tarifário anual 
subseqüente.  

Justificativa : Prazo já vencido. 

 § 8º Os contratos iniciais e equivalentes, assim reconhecidos em 
resolução da Aneel, serão aditados para contemplar uma fórmula 
compulsória de solução de controvérsias, para que a Aneel instaure 
ex officio , caso as partes não o façam em prazo determinado, os 
mecanismos de solução de controvérsias existentes, sem prejuízo da 
atuação subsidiária da Aneel na arbitragem de controvérsias.  

Justificativa : Providência já adotada.  

 § 9º A GCE estabelecerá os parâmetros gerais da metodologia de 
cálculo do montante devido a cada interessado a título de 
recomposição tarifária extraordinária, bem como diretrizes para a 
homologação da recomposição tarifária extraordinária, vedada a 
estipulação de critérios ou parâmetros cujos efeitos sejam o de 



 175 

garantir receita bruta ou remuneração mínima às concessionárias e 
permissionárias.  

Justificativa : Providência já adotada.  

§ 7º A recomposição tarifária extraordinária não constitui garantia de 
receita bruta nem de remuneração mínima às concessionárias e 
permissionárias, devendo para tanto abater-se do montante a 
recompor eventuais reduções de custos que, a critério da ANEEL, 
comprovadamente não se refiram a ganhos de produtividade alheios 
ao Percee ou a eventuais postergações de custos em função de 
restrições financeiras advindas da redução de receita, bem como 
deduzir ainda os efeitos estimados da expectativa de redução da 
atividade econômica sobre o consumo de energia elétrica. 

§ 10. A recomposição tarifária extraordinária não constitui garantia de 
receita bruta nem de remuneração mínima às concessionárias e 
permissionárias, devendo para tanto abater-se do montante a 
recompor eventuais reduções de custos que, a critério da Aneel, 
comprovadamente não se refiram a ganhos de produtividade alheios 
ao Percee ou a eventuais postergações de custos em função de 
restrições financeiras advindas da redução de receita, bem como 
deduzir ainda os efeitos estimados da expectativa de redução da 
atividade econômica sobre o consumo de energia elétrica.  

§ 8º O processo especial da recomposição tarifária extraordinária 
prevista neste artigo será realizado uma única vez, não constituindo, 
em hipótese alguma, instrumento permanente de alteração de tarifa 
normal nem parcela componente das tarifas normais para fins de 
futuros reajustes ou revisões tarifárias.  

§ 11. O processo especial da recomposição tarifária extraordinária 
prevista neste artigo será realizado uma única vez, não constituindo, 
em hipótese alguma, instrumento permanente de alteração de tarifa 
normal nem parcela componente das tarifas normais para fins de 
futuros reajustes ou revisões tarifárias.  

§ 9º Não se aplicam os §§ 1º e 3º do art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 de 
fevereiro de 2001, ao disposto neste artigo.  

§ 12. Não se aplicam os §§ 1º e 3º do art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 
de fevereiro de 2001, ao disposto neste artigo.  

§ 10. A eficácia da recomposição tarifária extraordinária fica 
condicionada ao fiel cumprimento pelos interessados, individualmente 
considerados, de todas as obrigações por eles assumidas nos termos 
desta Lei e à ausência de sua impugnação judicial ou extrajudicial 
pelos mesmos interessados. 

§ 13. A eficácia da recomposição tarifária extraordinária fica 
condicionada ao fiel cumprimento pelos interessados, individualmente 
considerados, de todas as obrigações por eles assumidas nos termos 
desta Lei e à ausência de sua impugnação judicial ou extrajudicial 
pelos mesmos interessados.  

§ 11. A prática pelos interessados dos atos decorrentes da 
recomposição tarifária extraordinária não acarretará ônus, encargos, 
responsabilidades, desembolsos, pagamentos ou custos, de qualquer 
natureza, para o Poder Concedente. 

§ 14. A prática pelos interessados dos atos previstos neste artigo, em 
especial daqueles referidos nos incisos IV a VII do § 5º, não 
acarretará ônus, encargos, responsabilidades, desembolsos, 
pagamentos ou custos, de qualquer natureza, para o poder 
concedente.  
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Justificativa : Ajuste de redação face as alterações anteriores. 

§ 12. Fica autorizado o registro dos recebíveis da recomposição 
tarifária extraordinária de que trata este artigo em sistema centralizado 
de liquidação e custódia autorizado pelo órgão federal competente.  

§ 15. Fica autorizado o registro dos recebíveis da recomposição 
tarifária extraordinária de que trata este artigo em sistema 
centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo órgão federal 
competente.  

§ 13. Os prazos e os valores máximos por concessionária divulgados 
nos termos do § 1º não poderão ser ampliados e a sua não divulgação 
implicará a imediata suspensão da cobrança da recomposição tarifária, 
até que se cumpra o estabelecido no § 1º, devendo a média 
ponderada dos prazos referidos não exceder a setenta e dois meses.  

§ 16. Os prazos e os valores máximos por concessionária a serem 
divulgados nos termos do § 1º não poderão ser ampliados e a sua 
não divulgação implicará a imediata suspensão da cobrança da 
recomposição tarifária, até que se cumpra o estabelecido no § 1º, 
devendo a média ponderada dos prazos referidos não exceder a 72 
(setenta e dois) meses.  

 § 17. Sem prejuízo do disposto neste artigo, o Poder Executivo 
poderá ajustar a forma de incidência e cobrança da recomposição 
tarifária extraordinária dos consumidores industriais que celebrarem 
os contratos de que trata o § 8º do art. 1º, visando a manutenção dos 
princípios e práticas concorrenciais.  

Revogado por consolidação . Não considerado na Lei 
Consolidada.  Justificativa: o § 8º do art. 1º foi vetado. 

Art. 461.  Os valores atribuídos a título de Recomposição Tarifária 
Extraordinária – RTE deverão ser faturados pelas concessionárias de 
geração em rubricas apartadas com seus valores individualizados e 
identificados na fatura de energia elétrica do consumidor, até suas 
respectivas extinções. 

Art. 25 Parágrafo único. Os valores atribuídos a título de 
Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE, assim como os 
encargos previstos no art. 1º da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, 
deverão ser faturados pelas concessionárias de geração em rubricas 
apartadas com seus valores individualizados e identificados na fatura 
de energia elétrica do consumidor, até suas respectivas extinções. 
(Lei 10848/04) 

Justificativa : exclusão da citação do art. 1º da Lei nº 10.438, de 26 
de abril de 2002. A CBEE já não está operante.  

Art. 462. O mecanismo de que trata o art. 149, deverá conferir, 
mediante a incorporação dos efeitos financeiros, tratamento isonômico 
às variações, verificadas em todo o exercício de 2001, de valores de 

Art. 6º O mecanismo de que trata a Medida Provisória no 2.227, de 4 
de setembro de 2001, deverá conferir, mediante a incorporação dos 
efeitos financeiros, tratamento isonômico às variações, verificadas em 
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itens da "Parcela A" previstos nos contratos de concessão de 
distribuição de energia elétrica, desconsiderando, para os fins deste 
artigo, variações daqueles itens eventualmente ocorridas até 31 de 
dezembro de 2000. 

todo o exercício de 2001, de valores de itens da "Parcela A" previstos 
nos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica, 
desconsiderando, para os fins deste artigo, variações daqueles itens 
eventualmente ocorridas até 31 de dezembro de 2000 (Lei nº 
10.438/04).  

 § 1º A aplicação do disposto no caput fica condicionada a pedido do 
interessado, que será instruído com  (Lei nº 10.438/04):  

Justificativa : Os pedidos já ocorreram.  

 I - declaração de renúncia a qualquer direito, pretensão, pleito judicial 
ou extrajudicial, bem como a desistência de qualquer demanda 
administrativa ou judicial em curso relativos às variações dos valores 
dos itens integrantes da "Parcela A" desde a data da assinatura do 
respectivo contrato de concessão até a data de 26 de outubro de 
2001;  

 II - declaração do interessado de que não reivindicará revisão tarifária 
extraordinária relativa a fatos ocorridos desde a assinatura do contrato 
de concessão até o dia 31 de dezembro de 2001;  

 III - assinatura pelo interessado dos atos, transações, renúncias, 
declarações e desistências referidos no art. 4º e disciplinados em 
resolução da Aneel.  

§ 1º A aplicação do disposto no caput está sujeita ao princípio da 
modicidade tarifária e será implementada, após verificação dos 
documentos de instrução do pedido e homologação do montante pela 
ANEEL, ao longo de período flexível. 

§ 2º A aplicação do disposto no caput está sujeita ao princípio da 
modicidade tarifária e será implementada, após verificação dos 
documentos de instrução do pedido e homologação do montante pela 
Aneel, ao longo de período flexível (Lei nº 10.438/04). 

§ 2º O disposto no caput não se aplica, em hipótese alguma, a efeitos 
financeiros decorrentes de variações de valores de itens da "Parcela 
A" ocorridos em exercícios anteriores a 2001. 

§ 3º O disposto no caput não se aplica, em hipótese alguma, a efeitos 
financeiros decorrentes de variações de valores de itens da "Parcela 
A" ocorridos em exercícios anteriores a 2001 (Lei nº 10.438/04). 

Art. 463.  Ficam integralmente revogados por consolidação: a Lei nº 
585, de 9 de novembro de 1937; o Decreto-Lei nº 400, de 2 de maio de 
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1938; o Decreto-Lei nº 430, de 17 de maio de 1938; o Decreto-Lei nº 
464, de 3 de junho de 1938; o Decreto-Lei nº 810, de 26 de outubro de 
1938; o Decreto-Lei nº 1.285, de 18 de maio de 1939; o Decreto-Lei nº 
1.345, de 14 de junho de 1939; o Decreto-Lei nº 1.699, de 24 de 
outubro de 1939; o Decreto-Lei nº 1.989, de 30 de janeiro de 1940; o 
Decreto-Lei nº 2.117, de 8 de abril de 1940; o Decreto-Lei nº 2.281, de 
5 de junho de 1940 ; o Decreto-Lei nº 2.430, de 19 de julho de 1940; o 
Decreto-Lei nº 2.486, de 15 de agosto de 1940; o Decreto-Lei nº 2.528, 
de 23 de agosto de 1940; o Decreto-Lei nº 2.907, de 26 de dezembro 
de 1940; o Decreto-Lei nº 2.955, de 16 de janeiro de 1941; o Decreto-
Lei nº 3.040, de 11 de fevereiro de 1941; o Decreto-Lei nº 3.058, de 14 
de fevereiro de 1941; o Decreto-Lei nº 3.111, de 12 de março de 1941; 
o Decreto-Lei nº 3.113, de 12 de março de 1941; o Decreto-Lei nº 
3.128, de 19 de março de 1941; o Decreto-Lei nº 3.217, de 28 de abril 
de 1941; o Decreto-Lei nº 3.669, de 1 de outubro de 1941; o Decreto-
Lei nº 3.754, de 24 de outubro de 1941; o Decreto-Lei nº 3.763, de 25 
de outubro de 1941; o Decreto-Lei nº 3.796, de 5 de novembro de 
1941; o Decreto-Lei nº 3.900, de 5 de dezembro de 1941; o Decreto-
Lei nº 4.295, de 13 de maio de 1942; o Decreto-Lei nº 4.890, de 29 de 
outubro de 1942; o Decreto-Lei nº 5.287, de 26 de fevereiro de 1943; o 
Decreto-Lei nº 5.417, de 16 de abril de 1943; o Decreto-Lei nº 5.573, 
de 14 de junho de 1943; o Decreto-Lei nº 5.764, de 19 de agosto de 
1943; o Decreto-Lei nº 5.778, de 26 de agosto de 1943; o Decreto-Lei 
nº 5.842, de 22 de setembro de 1943; o Decreto-Lei nº 5.843, de 22 de 
setembro de 1943; o Decreto-Lei n° 6.121, de 17 de dezembro de 
1943; o Decreto-Lei n° 6.432, de 17 de abril de 194 4; o Decreto-Lei nº 
6.876, de 15 de setembro de 1944; o Decreto-Lei nº 7.062, de 22 de 
novembro de 1944; o Decreto-Lei nº 7.469, de 17 de abril de 1945; o 
Decreto-Lei nº 7.524, de 5 de maio de 1945; o Decreto-Lei nº 7.716, de 
6 de julho de 1945; o Decreto-Lei nº 7.825, de 4 de agosto de 1945; o 
Decreto-Lei nº 8.146, de 29 de outubro de 1945; o Decreto-Lei nº 
8.441, de 26 de dezembro de 1945; o Decreto-Lei nº 9.021, de 25 de 
fevereiro de 1946; o Decreto-Lei nº 9.142, de 5 de abril de 1946; o 
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Decreto-Lei nº 9.315, de 1 de junho de 1946; o Decreto-Lei nº 9.408, 
de 27 de junho de 1846; o Decreto-Lei nº 9.411, de 28 de junho de 
1946; o Decreto-Lei nº 9.452, de 12 de julho de 1946; o Decreto-Lei nº 
9.539, de 2 de agosto de 1946; o Decreto-Lei nº 9.571, de 12 de 
agosto de 1946; o Decreto-Lei nº 9.612, de 20 de agosto de 1946; o 
Decreto-Lei nº 9.738, de 4 de setembro de 1946; o Decreto-Lei nº 
9.860, de 13 de setembro de 1946; a Lei nº 290, de 15 de junho de 
1948; a Lei nº 595, de 24 de dezembro de 1948; a Lei nº 1.265, de 7 
de dezembro de 1950; a Lei nº 2.045, de 23 de outubro de 1953; a Lei 
nº 2.308, de 31 de agosto de 1954; a Lei nº 2.836 - de 31 de julho de 
1956; a Lei nº 2.944, de 8 de novembro de 1956; a Lei nº 3.397, de 3 
de junho de 1958; a Lei nº 3.572 - de 26 de junho de 1959; a Lei nº 
3.890-a, de 25 de abril de 1961; a Lei nº 3.969, de 6 de outubro de 
1961; a Lei nº 4.080, de 23 de junho de 1962; a Lei nº 4.156, de 28 de 
novembro de 1962; a Lei nº 4.257, de 10 de setembro de 1963; a Lei 
nº 4.364, de 22 de julho de 1964; a Lei nº 4.400, de 31 de agosto de 
1964; a Lei nº 4.428, de 14 de outubro de 1964; a Lei nº 4.454, de 6 de 
novembro de 1964; a Lei nº 4.492, de 24 de novembro de 1964; a Lei 
nº 4.620, de 28 de abril de 1965; a Lei nº 4.676, de 16 de junho de 
1965; a Lei nº 4.908, de 17 de dezembro de 1965; a Lei nº 5.073, de 
18 de agosto de 1966; a Lei nº 5.150, de 20 de outubro de 1966; a Lei 
nº 5.228, de 18 de janeiro de 1967; o Decreto-Lei nº 133, de 1 de 
fevereiro de 1967; o Decreto-Lei nº 336, de 24 de outubro de 1967; a 
Lei nº 5.372, de 6 de dezembro de1967; a Lei nº 5.504, de 4 de 
outubro de 1968; o Decreto-Lei nº 430, de 22 de janeiro de 1969; o 
Decreto-Lei nº 644, de 23 de junho de 1969; o Decreto-lei nº 646, de 
23 de junho de 1969; o Decreto-Lei nº 649, de 25 de junho de 1969; o 
Decreto-Lei nº 689, de 18 de julho de 1969; o Decreto-Lei nº 726, de 
31 de julho de 1969; o Decreto-Lei nº 765, de 15 de agosto de 1969; o 
Decreto-Lei nº 804, de 29 de agosto de 1969; o Decreto-Lei nº 989, de 
21 de outubro de 1969; o Decreto-Lei nº 1.092, de 12 de março de 
1970; o Decreto-Lei nº 1.168, de 29 de abril de 1971; a Lei nº  5.655, 
de 20 de maio de 1971; a Lei nº 5.824, de 14 de novembro de 1972; o 
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Decreto-Lei nº 1.264, de 1º de março de 1973; o Decreto-Lei nº 1.270, 
de 2 de maio de 1973; o Decreto-Lei nº 1.278, de 19 de junho de 1973; 
a Lei nº 5.898, de 5 de julho de 1973; a Lei nº 5.899, de 5 de julho de 
1973; a Lei nº 5.962, de 10 de dezembro de 1973; a Lei nº 5.993, de 
17 de dezembro de 1973; o Decreto-Lei nº 1.309, de 8 de fevereiro de 
1974; o Decreto-Lei nº 1.322, de 14 de março de 1974; o Decreto-Lei 
nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974; o Decreto-Lei nº 1.497, de 20 
de dezembro de 1976; o Decreto-Lei nº 1.506, de 23 de dezembro de 
1976; o Decreto-Lei nº 1.508, de 23 de dezembro de 1976; o Decreto-
Lei nº 1.512, de 28 de dezembro de 1976; o Decreto-Lei nº 1.513, de 
29 de dezembro de 1976; o Decreto-Lei nº 1.522, de 2 de fevereiro de 
1977; a Lei nº 6.508, de 19 de dezembro de 1977; o Decreto-Lei nº 
1.634, de 31 de agosto de 1978; o Decreto-Lei nº 1.643, de 07 de 
dezembro de 1978; a Lei nº 6.702, de 24 de outubro de 1979; a Lei nº 
6.712, de 05 de novembro de 1979; o Decreto-Lei nº 1.781, de 16 de 
abril de 1980; o Decreto-Lei nº 1.810, de 23 de outubro de 1980; o 
Decreto-Lei nº 1.812, de 11 de novembro de 1980; o Decreto-Lei nº 
1.898, de 21 de dezembro de 1981; o Decreto-Lei nº 1.936, de 26 de 
abril de1982; o Decreto-Lei nº 2.013, de 25 de janeiro de 1983; a Lei nº 
7.181, de 20 de dezembro de 1983; o Decreto-Lei nº 2.359, de 16 de 
setembro de 1987; o Decreto-Lei nº 2.432, de 17 de maio de 1988; o 
Decreto-Lei nº 2.455, de 19 de agosto de 1988; a Lei nº 7.915, de 7 de 
dezembro de 1989; a Lei nº 8.286, de 20 de dezembro de 1991; a Lei 
nº 8.631, de 4 de março de 1993; a Lei nº 8.724, de 28 de outubro de 
1993; a Lei nº 9.143, de 8 de dezembro de 1995; a Lei nº 9.163, de 15 
de dezembro de 1995; a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996; a 
Lei nº 9.512, de 18 de novembro de 1997; a Lei nº 9.906, de 14 de 
dezembro de 1999; a Lei nº 9.922, de 16 de dezembro de 1999; a Lei 
nº 9.937, de 20 de dezembro de 1999; a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 
2000; a Lei nº 10.087, de 19 de dezembro de 2000; a Lei nº 10.088, 
de 19 de dezembro de 2000; a Medida Provisória no 2.198-5, de 24 de 
agosto de 2001; a Medida Provisória no 2.209, de 29 de agosto de 
2001; a Medida Provisória nº  2.227, de 4 de setembro de 2001.; a Lei 
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nº 10.271, de 5 de setembro de 2001; a Lei nº 10.274, de 10 de 
setembro de 2001; a Lei nº 10.310, de 22 de novembro de 2001; a Lei 
nº 10.334, de 19 de dezembro de 2001; a Lei nº 10.443, de 6 de maio 
de 2002; a Lei nº 10.614, de 23 de dezembro de 2002; a Lei nº 10.848, 
de 15 de março de 2004; a Lei nº 10.889, de 25 de junho de 2004; a 
Lei nº 11.042, de 24 de dezembro de 2004; a Lei nº 11.048, de 29 de 
dezembro de 2004; a Lei nº 11.337, de 26 de julho de 2006; a Lei nº 
11.412, de 15 de dezembro de 2006; a Lei nº 11.454, de 28 de 
fevereiro de 2007; a Lei nº 11.465, de 28 de março de 2007 e a Lei nº 
11.480, de 30 de maio de 2007    

Art. 464.  Ficam revogados por consolidação: os arts. 139 a 204 do 
Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934; os arts. 5º a 23 do Decreto-
Lei nº 852, de 11 de novembro de 1938; o art. 10 da Lei nº 6.189, de 
16 de dezembro de 1974; os arts. 3º a 5º da Lei nº 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989; os arts. 1º e 4º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 
1990; os arts. 4º a 25 e os §§ 1º a 4º do art. 28 da Lei nº 9.074, de 7 de 
julho de 1995; os arts. 1º a 4º-A da Lei nº 9.619, de 2 de abril de 1998; 
os arts. 3º, 4º, 7º a 11 e 13 a 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 
1998; os arts. 1º a 6º da Lei nº 9.993, de 24 de julho de 2000; os arts. 
34 a 38 da Medida Provisória nº 2.181-45, de 24 de agosto de 2001; os 
arts. 1º a 10, 13 a 25 e 27 a 31 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 
2002; os arts. 1º a 3º, 5º a 7º da Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 
2002; os arts. 1º e  4º a 10 da Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 
2003; o art. 121 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005; os arts. 
20 a 26 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 e o art. 2º da Lei nº 
11.651, de 7 abril de 2008. 

 

Art. 233. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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DECRETO-LEI Nº 3.763, DE 25 DE OUTUBRO DE 1941. 
 

 
Consolida disposições sobre águas e 
energia elétrica, e dá outras 
providências  

        O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 
180 da Constituição,  

        DECRETA: 

        Art. 1º A letra c do art. 144, o art. 178, os §§ 1º e 2º do art. 179 e o art. 182 
do Código de Águas (decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934), passam a ter 
a redação seguinte:  

Revogado por consolidação, inclusive parágrafo. Não incorporado ao texto 
consolidado. Justificativa: Os órgãos foram extintos e a Lei nº 9.427/96 definiu 
as atribuições da ANEEL. 

Art. 144.......................................................................................  

c) fiscalizar a produção, a transmissão, a transformação e a distribuição de 
energia hidro-elétrica.  

Art. 178. No desempenho das atribuições que lhe são conferidas, a Divisão de 
Aguas do Departamento Nacional da Produção Mineral fiscalizará a produção, 
a transmissão, a transformação e a distribuição de energia hidro-elétrica, com o 
tríplice objetivo de:  

a) assegurar serviço adequado;  

b) fixar tarifas razoaveis;  

c) garantir a estabilidade financeira das empresas.  

Parágrafo único. Para a realização de tais fins, exercerá a fiscalização da 
contabilidade das empresas.  

Art. 179......................................................................................  

§ 1º A Divisão de Aguas representará ao Conselho Nacional de Águas e 
Energia Elétrica sobre a necessidade de troca de serviços – interconexão – 
entre duas ou mais empresas, sempre que o interesse público o exigir.  

§ 2º Compete ao C.N.A.E.E., mediante a representação de que trata o 
parágrafo anterior ou por iniciativa própria:  

a) resolver sobre interconexão;  

b) determinar as condições de ordem técnica ou administrativa e a 
compensação com que a mesma troca de serviços deverá ser feita.  

Art. 182. Relativamente à fiscalização da contabilidade das empresas, a 
Divisão de Águas:  
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a) verificará, utilizando-se dos meios que lhe são facultados no artigo seguinte, 
se é feita de acordo com as normas regulamentares baixadas por decreto;  

b) poderá proceder semestralmente, com a aprovação do Ministro da 
Agricultura, à tomada de contas das empresas.  

Parágrafo único. Os dispositivos alterados estendem-se igualmente à energia 
termo-elétrica e às empresas respectivas, no que lhes forem aplicaveis.  

        Art. 2º Os arts. 1º e 2º do decreto-lei n. 1.345, de 44 de junho de 1939, 
passam a ter a redação seguinte:  

Revogado por consolidação, inclusive parágrafo. Não incorporado ao texto 
consolidado. Justificativa: O Conselho foi extinto e a Lei nº 9.427/96 definiu as 
atribuições da ANEEL. 

        Art. 1º Independentemente da assinatura de novos contratos ou da 
revisão dos existentes, o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica 
poderá determinar, quando julgar necessário ou conveniente, e sem prejuízo 
de outras atribuições previstas em lei:  

        a) a interligação de usinas elétricas ou o suprimento de energia de uma 
empresa de eletricidade a outra ou outras empresas congêneres;  

        b) as reservas de água e de energia elétrica a serem entregues ao Poder 
Público, de acordo com os arts. 158, letra e, e 155 do Código de Aguas, 
inclusive sua partilha e remuneração correspondente;  

        c) a entrega das reservas de água e de energia no ponto que for fixado, 
de acordo com o art. 155 do Código de Águas.  

        Art. 2º Os fornecimentos de energia elétrica, entre empresas de 
eletricidade, não poderão ser interrompidos sem prévia e expressa autorização 
do C.N.A.E.E.  

Revogado por consolidação, inclusive parágrafo. Não incorporado ao texto 
consolidado. Justificativa: O Conselho foi extinto e a Lei nº 9.427/96 definiu as 
atribuições da ANEEL. 

        Art. 3º Para o estabelecimento de usinas termo-elétricas, nos termos do 
art. 10 do decreto-lei n. 2.281, de 5 de junho de 1940, é necessária expedição 
de decreto, ouvido o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica.  

Revogado por consolidação, inclusive parágrafo. Não incorporado ao texto 
consolidado. Justificativa: O Conselho foi extinto e as Leis nº 9.427/96 e nº 
9.974/95 definiram novas regras. 

        Art. 4º Os processos que digam respeito à outorga, encampação, 
reversão, transferência ou declaração de caducidade de concessões e de 
contratos, relativos a aproveitamentos hidro-elétricos ou explorações termo-
elétricas, estabelecimento de linhas de transmissão e redes de distribuição, e 
quaisquer outros cuja solução deva ser expedida por decreto, alem do que é 
previsto na legislação em vigor, terão, tambem, parecer do Conselho Nacional 
de Águas e Energia Elétrica.  
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Revogado por consolidação, inclusive parágrafo. Não incorporado ao texto 
consolidado. Justificativa: O Conselho foi extinto e a Lei nº 9.427/96 definiu as 
atribuições da ANEEL. 

Parágrafo único. Cabe ao Conselho a indicação de substitutivos às soluções 
propostas.  

        Art. 5º A coordenação do racional aproveitamento dos recursos hidráulicos 
incumbe ao C.N.A.E.E., ao qual serão presentes os estudos, projetos e planos 
referentes a qualquer aproveitamento de tal natureza, suas modificações e 
ampliações, quer elaborados por orgãos federais, estaduais ou municipais, 
quer por particulares, cabendo-lhe, outrossim, apreciar todos os processos 
relativos à produção, exploração e utilização de energia elétrica em todas as 
regiões do país.  

Revogado por consolidação, inclusive parágrafos. Não incorporado ao texto 
consolidado. Justificativa: O Conselho foi extinto e a Lei nº 9.427/96 definiu as 
atribuições da ANEEL. 

        § 1º Quando os estudos provierem da iniciativa de particulares, que 
pretendam concessão ou autorização, à instrução técnica e administrativa da 
Divisão de Águas ou Serviços estaduais seguir-se-á parecer do Conselho, que 
poderá determinar estudos ou instruções complementares, encaminhando todo 
o processado ao Ministro da Agricultura, para os ulteriores de direito.  

        § 2º O Conselho organizará planos de aproveitamento das fontes de 
energia no território nacional, que serão submetidos à aprovação do Presidente 
da República. Aprovados esses planos, providenciará o Conselho a execução, 
por ele orientada, dos projetos resultantes pelos orgãos próprios, determinando 
as fontes de energia a utilizar, suas zonas de fornecimento e as interconexões, 
coordenações e integrações consequentes.  

        Art. 6º Para as modificações ou ampliações autorizadas na forma do 
decreto-lei n, 2.059, de 5 de março de 1940, bem como para o estabelecimento 
de linhas de transmissão ou redes de distribuição, gozarão as empresas 
respectivas dos direitos outorgados pelo artigo 151 do Código de Águas aos 
concessionários de aproveitamentos hidráulicos.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

        Art. 7º Independentemente da revisão ou assinatura de contratos, 
previstos no art. 202 do Código de Águas e art. 18 do decreto-lei n. 852, de 11 
de novembro do 1938, poderá a União encampar as instalações das empresas 
que exploram a indústria da energia hidro ou termo-elétrica, ou decretar-lhes a 
caducidade das explorações, nas bases e nos casos, no que lhes for aplicavel, 
do disposto para concessões nos arts. 167, 168 e 169 daquele Código.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Providências já adotadas. 

        Art. 8º O estabelecimento de redes de distribuição e o comércio de 
energia elétrica dependem exclusivamente de concessão ou autorização 
federal.  



 6 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

        Parágrafo único. Os fornecimentos de energia elétrica para serviços de 
iluminação pública, ou para quaisquer serviços públicos de carater local 
explorados pelas municipalidades, serão regulados por contratos de 
fornecimentos entre estas e os concessionários ou contratantes, observado o 
disposto nos respectivos contratos de concessão ou de exploração, celebrados 
com o Governo Federal, para distribuição de energia elétrica na zona em que 
se encontrar o município interessado.  

Revogado por consolidação. Incorporado ao texto consolidado.  

        Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.  

        Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1941, 120º da Independência e 53º da 
República.  

GETULIO VARGAS. 

Carlos de Souza Duarte.  

PUB CLBR 1941 V007 PÁG 000289 COL 1 Coleção de Leis do Brasil  
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LEI Nº 3.890-A, DE 25 DE ABRIL DE 1961 

 

Autoriza a União a constituir a empresa Centrais 
Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS, e dá 
outras providências. 

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

Capítulo I 
DA CONSTITUIÇÃO DA ELETROBRÁS 

        Art. 1º Fica a União autorizada a constituir, na forma desta lei, uma 
sociedade por ações que se denominará Centrais Elétricas Brasileiras S.A., e 
usará a abreviatura ELETROBRÁS para a sua razão social. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Fusão dos artigos 1º e 2º uma vez que a constituição já ocorreu. 

        Art. 2º A ELETROBRÁS terá por objeto a realização de estudos, projetos, 
construção e operação de usinas produtoras e linhas de transmissão e 
distribuição de energia elétrica, bem como a (VETADO) celebração dos atos de 
comércio decorrentes dessas atividades.  

 Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Fusão dos artigos 1º e 2º uma vez que a constituição já ocorreu. 

   § 1º (VETADO). 

        § 2º Enquanto não for aprovado o Plano Nacional de Eletrificação, a 
Empresa poderá executar empreendimentos com o objetivo de reduzir a falta 
de energia elétrica nas regiões em que a demanda efetiva ultrapasse as 
disponibilidades da capacidade firme dos sistemas existentes, ou seja em vias 
de ultrapassá-la, (VETADO).  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Dispositivo já superado por decurso do prazo definido. 

        Art. 3º O Presidente da República designará por decreto o representante 
da União nos atos constitutivos da Sociedade.  

Revogado por consolidação, inclusive parágrafos. Não considerado na Lei 
Consolidada. Justificativa: Providências já adotadas relativas a todo o artigo. 

        § 1º Os atos constitutivos serão precedidos:  

        I - de estudo e aprovação pelo Governo, do projeto de organização dos 
serviços básicos da Sociedade;  
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        II - de arrolamento com as especificações convenientes dos bens e 
direitos que a União destinar à integralização do seu capital;  

        III - da elaboração dos Estatutos e sua publicação prévia, para 
conhecimento geral.  

        § 2º Os atos constitutivos compreenderão a aprovação pelo Conselho 
Nacional de Águas e Energia Elétrica:  

        I - da avaliação dos bens e direitos arrolados para constituírem capital da 
União;  

        II - dos Estatutos da Sociedade.  

        § 3º Será a Sociedade constituída em sessão pública do Conselho 
Nacional de Águas e Energia Elétrica, em cuja ata deverão constar os 
Estatutos aprovados, bem como o histórico, e o resumo dos atos constitutivos 
especialmente da avaliação dos bens e direitos convertidos em capital.  

        § 4º A constituição da Sociedade será aprovada por decreto do Poder 
Executivo e sua ata será arquivada, por cópia autêntica, no Registro de 
Comércio.  

        Art. 4º Nos atos constitutivos da ELETROBRÁS fica dispensada a 
exigência mínima de sete acionistas prevista na lei vigente.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providências já adotadas. 

        Art. 5º Nos Estatutos da Sociedade serão observadas, em tudo que lhes 
forem aplicáveis, as normas da Lei das Sociedades Anônimas, ficando a sua 
reforma subordinada à aprovação do Presidente da República, mediante 
decreto.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Capítulo II 

DO CAPITAL DA ELETROBRÁS 

        Art. 6º A ELETROBRÁS terá inicialmente o capital de Cr$ 
3.000.000.000,00 (três bilhões de cruzeiros), divididos em 3.000.000 (três 
milhões) de ações ordinárias nominativas, no valor de Cr$ 1.000,00 (mil 
cruzeiros) cada uma.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providências já adotadas. 

        § 1º Até o ano de 1965, o capital da Sociedade será elevado a um mínimo 
de Cr$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de cruzeiros), na forma prevista 
nesta Lei.  
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Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providências já adotadas. 

        § 2º Para aumento do capital poderão ser emitidas ações ordinárias e 
preferenciais, nominativas ou ao portador, não prevalecendo a restrição do 
parágrafo único do art. 9º do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa1: Nos termos do art. 20 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, as ações devem ser nominativas. Justificativa2: O parágrafo único do art. 
9º do Decreto-lei nº 2.627, de 1940 foi revogado pela Lei nº 6.404, de 1976. 

        § 3º As ações preferenciais terão prioridade no reembolso do capital e na 
distribuição de dividendos não inferiores em 2% (dois por cento) ao ano, à taxa 
legal de remuneração do investimento das emprêsas de energia elétrica, e não 
terão direito a voto, salvo nos casos dos arts. 81, parágrafo único, e 106 do 
Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940. 

        § 3º As ações preferenciais terão prioridade no reembôlso do capital e na 
distribuição de dividendos de 6% (seis por cento) ao ano e não terão direito de 
voto, salvo nos casos dos arts. 81, parágrafo único, e 106 do Decreto-lei nº 
2.627, de 26 de setembro de 1940. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 644, de 
1969)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa1: Os arts. 81, parágrafo único, e 106 do Decreto-lei nº 2.627, de 
1940 foram revogados pela Lei nº 6.404, de 1976. 

        Art. 7º Subscreverá a União a totalidade do capital inicial da Sociedade e, 
nas emissões posteriores de ações ordinárias, o suficiente para lhe garantir o 
mínimo de cinqüenta e um por cento do capital votante.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
A subscrição do capital inicial já ocorreu. 

        § 1º Para a integralização do capital inicial subscrito pela União, fica o 
Poder Executivo autorizado a incorporar à Sociedade os bens, instalações e 
direitos da União relativos a produção, transmissão e distribuição de energia 
elétrica, inclusive ações, obrigações ou créditos resultantes das aplicações do 
Fundo Federal de Eletrificação, nos termos do art. 7º da Lei nº 2.944, de 8 de 
novembro de 1956.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
A subscrição do capital inicial já ocorreu. 

        § 2º Se o valor desses bens não bastar para a integralização do capital 
inicial, a União completá-lo-á em dinheiro.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
A subscrição do capital inicial já ocorreu. 
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        Art. 8º Far-se-ão à conta do Fundo Federal de Eletrificação as 
integralizações da parte do capital inicial da Sociedade, que porventura 
exceder o valor dos bens a que se refere o artigo anterior, e do capital subscrito 
pela União para cumprimento do disposto no art. 6º, § 1º, desta Lei.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
A subscrição do capital inicial já ocorreu. 

        Parágrafo único. Fica o Tesouro Nacional, no caso de os recursos do 
Fundo não bastarem para a integralização do capital inicial, autorizado a fazer 
adiantamentos ou operações de crédito, por antecipação daqueles recursos, 
até a quantia de Cr$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de 
cruzeiros).  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
A subscrição do capital inicial já ocorreu. 

        Art. 9º A Sociedade poderá emitir, até o limite do dobro do seu capital 
social integralizado, obrigações ao portador, com ou sem a garantia do Tesouro 
Nacional.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 10. Nos aumentos de capital, será assegurada preferência às pessoas 
jurídicas de direito público, para a tomada de ações da Sociedade, respeitado o 
disposto no art. 7º, in fine, e será adotada a mesma norma nos lançamentos de 
obrigações.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 11. Todos os recursos do Fundo Federal de Eletrificação serão 
depositados no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, a crédito de 
conta especial que só poderá ser movimentada pela ELETROBRÁS 
respeitadas as aplicações ou vinculações nos termos do art. 7º, da Lei nº 
2.944, de 8 de novembro de 1956. Os saques da ELETROBRÁS, à conta do 
Fundo, serão considerados integralização do seu capital subscrito pela União, 
ou adiantamento por conta do capital a ser subscrito pela União, em 
cumprimento do art. 6º, § 1º, desta lei.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa: Considera-se que não houve a ratificação do “Fundo Federal de 
Eletrificação” pelo Congresso Nacional, nos termos do art. 36 do “ATO DAS 
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS” (CF/88). 
Conseqüentemente, não devem ocorrer novos créditos. Só a movimentação do 
saldo remanescente. 

        Parágrafo único. Constituirão receita do Fundo Federal de Eletrificação e a 
ele serão recolhidos diretamente pela ELETROBRÁS: (Vide Lei nº 4.400, de 
1964)  
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Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considera-se que não houve a ratificação do “Fundo Federal de Eletrificação” 
pelo Congresso Nacional, nos termos do art. 36 do “ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS” (CF/88). Conseqüentemente, não 
devem ocorrer novas receitas.  

        a) os dividendos das ações da União na ELETROBRÁS;  

        b) os juros das obrigações ao portador da ELETROBRÁS tomadas pela 
União.  

Capítulo III 

DA ORGANIZAÇÃO DA ELETROBRÁS 

        Art. 12. A ELETROBRÁS será dirigida por um Conselho de Administração, 
com funções deliberativas, e uma Diretoria Executiva.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º Conselho de Administração será constituído de: 
        a) 1 (um) presidente nomeado pelo Presidente da República e demissível 
ad nutum; 
        b) 3 (três) diretores eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de 3 
(três) anos; 
        c) 2 (dois) conselheiros designados pelo Presidente da República, com 
mandato de 3 (três) anos; 
        d) 2 (dois) conselheiros eleitos pelos acionistas, com mandato de 3 (três) 
anos, sendo um pelas pessoas jurídicas de direito público, exceto a União, e 
outro pelas pessoas físicas e jurídicas de direito privado. 
        b) de 3 a 5 diretores conforme a fixação, em decreto, pelo Presidente da 
República, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de três anos; 
(Redação dada pela Lei nº 4.400, de 1964) 
        c) de 2 a 4 conselheiros, conforme, igualmente, a fixação em decreto pelo 
Presidente da República, eleitos pela Assembléia Geral, também com 
mandatos de três anos. (Redação dada pela Lei nº 4.400, de 1964) 
        § 2º A Diretoria Executiva compor-se-á do Presidente e dos 3 (três) 
diretores. 
        § 2º A Diretoria Executiva compor-se-á do Presidente e dos Diretores. 
(Redação dada pela Lei nº 4.400, de 1964)  
        § 3º  Os  (três) primeiros diretores serão nomeados pelo Presidente da 
República, pelos prazos de, respectivamente, 1 (um, 2 (dois) e 3 (três) anos, de 
forma que anualmente termine o mandato de um deles. (Revogado pela Lei nº 
4.400, de 1964)  
        § 4º  Nas primeiras designações e eleições a que se referem as letras "c" 
e "d" do   § 1º, um dos conselheiros designados e o conselheiro eleito pelas 
pessoas jurídicas de direito público, o serão com mandato de apenas 2 (dois) 
anos.  (Revogado pela Lei nº 4.400, de 1964)  
        § 5º O presidente e os diretores não poderão exercer funções de direção, 
administração ou consulta em empresas de economia privada concessionárias 
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de serviços públicos de energia elétrica ou de empresas de direito privado 
ligadas de qualquer forma à indústria do material elétrico.  
        Art. 13. O Conselho Fiscal será constituído de 3 (três) membros, com 
mandato de 1 (um) ano. 
        § 1º A União elegerá 1 (um) representante; as mais pessoas jurídicas de 
direito público, acionistas, outro; e as pessoas físicas e jurídicas de direito 
privado, o terceiro. 
        Art. 13. O Conselho Fiscal será constituído de cinco membros efetivos e 
cinco suplentes com mandato de um ano, eleitos pela Assembléia Geral. 
(Redação dada pela Lei nº 4.400, de 1964)   
        § 1º Na composição do Conselho Fiscal, um membro efetivo e seu 
suplente serão eleitos pelos titulares de ações preferenciais, sendo que, para 
cada uma das outras vagas, a Assembléia Geral elegerá candidatos cujos 
nomes, em lista tríplice, serão fornecidos, respectivamente, pelo Conselho 
Federal de Engenharia e Arquitetura, pelo Conselho Federal de Economistas 
Profissionais e, sucessivamente, uma em cada ano, pela Confederação 
Nacional da Indústria e Confederação Nacional do Comércio. (Redação dada 
pela Lei nº 4.400, de 1964)   
        § 2º Não se aplicarão ao Conselho Fiscal da Sociedade as disposições do 
Decreto-lei nº 2.928, de 31 de dezembro de 1940.   
        § 3º Enquanto o Conselho Fiscal não puder ser constituído na forma 
prevista no § 1º, todos os seus membros serão nomeados, pela União, na 
Assembléia Geral.  (Revogado pela Lei nº 4.400, de 1964) 

        § 1º  O Conselho de Administração será integrado por nove membros, 
eleitos pela Assembléia Geral, que designará dentre eles o Presidente, todos 
com prazo de gestão que não poderá ser superior a três anos, admitida a 
reeleição, assim constituído: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.181-
45, de 2001)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Ajuste aos termos do § 4º do art. 141 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, com a redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001. 

        I - sete Conselheiros escolhidos dentre brasileiros de notórios 
conhecimentos e experiência, idoneidade moral e reputação ilibada, indicados 
pelo Ministro de Estado de Minas e Energia; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.181-45, de 2001)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - um Conselheiro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, na forma do art. 61 da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 
1998; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.181-45, de 2001)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        III - um Conselheiro eleito pelos acionistas minoritários, pessoas físicas e 
jurídicas de direito privado. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.181-45, de 
2001)  
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º  O Presidente da ELETROBRÁS será escolhido dentre os membros 
do Conselho de Administração. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.181-45, de 2001)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 3º  A Diretoria-Executiva compor-se-á do Presidente e dos diretores. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.181-45, de 2001)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 4º  O Presidente e os diretores não poderão exercer funções de direção, 
administração ou consultoria em empresas de economia privada, 
concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, ou de empresas de 
direito privado ligadas de qualquer forma ao setor elétrico, salvo nas 
subsidiárias, controladas e empresas concessionárias sobre controle dos 
Estados em que a ELETROBRÁS tenha participação acionária, onde poderão 
exercer cargos no conselho de administração, observadas as disposições da 
Lei nº 9.292, de 12 de julho de 1996, quanto ao percebimento de remuneração. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.181-45, de 2001)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 13.  O Conselho Fiscal, de caráter permanente, compõe-se de cinco 
membros e respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária, 
todos brasileiros e domiciliados no País, observados os requisitos e 
impedimentos fixados pela Lei das Sociedades por Ações, acionistas ou não, 
dos quais um será eleito pelos detentores das ações ordinárias minoritárias e 
outro pelos detentores das ações preferenciais, em votação em separado. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.181-45, de 2001)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º  Dentre os membros do Conselho Fiscal, um será indicado pelo 
Ministro de Estado da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.181-45, de 2001)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º  Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a 
duas reuniões consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substituído, 
até o término do mandato, pelo respectivo suplente. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.181-45, de 2001)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 3º  O mandato dos membros do Conselho Fiscal é de um ano, permitida 
a reeleição. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.181-45, de 2001)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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        Art. 14. É privativo dos brasileiros o exercício dos cargos e funções de 
membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal da Sociedade.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 15. A EIetrobrás operará diretamente ou através de subsidiárias e 
emprêsas, a que se associar. 

        § 1º A Sociedade poderá organizar subsidiárias mediante aprovação do 
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, nas quais deverá ter a maioria 
das ações com direito a voto, podendo, entretanto, ainda com aprovação prévia 
daquele Conselho, fazer cessar a sua participação desde que as subsidiárias 
atinjam maturidade econômica e sempre que isto se fizer necessário para, com 
a rápida recuperação do capital investido, possibilitar novos investimentos em 
outras áreas do território nacional. 

        § 2º A Sociedade poderá tomar ações e obrigações, ao portador, de 
emprêsas de energia elétrica sob contrôle dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, qualquer que seja a sua participação no capital das referidas 
emprêsas, bem como conceder-lhes financiamentos. 

        § 3º (VETADO). 

        § 4º Sòmente mediante aprovação do Presidente da República, ouvido o 
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, poderá a Sociedade tomar 
ações de emprêsas produtoras e distribuidoras de energia elétrica que não 
estejam sob o contrôle da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
        § 4º Somente com autorização do Presidente da República, ouvido o 
Ministro das Minas e Energia, poderá a sociedade tomar ações de emprêsas 
produtoras e distribuidoras de energia elétrica, que não estejam sob o contrôle 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Redação dada 
pela Lei nº 4.400, de 1964) 

        Art. 15. A ELETROBRÁS operará diretamente ou por intermédio de 
subsidiárias ou empresas a que se associar, para cumprimento de seu objeto 
social. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. A ELETROBRÁS poderá, diretamente, aportar recursos, 
sob a forma de participação minoritária, em empresas ou consórcios de 
empresas titulares de concessão para geração ou transmissão de energia 
elétrica, bem como nas que eles criarem para a consecução do seu objeto, 
podendo, ainda, prestar-lhes fiança. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

        § 1º A Eletrobrás, diretamente ou por meio de suas subsidiárias ou 
controladas, poderá associar-se, com aporte de recursos, para constituição de 
consórcios empresariais ou participação em sociedades, sem poder de 
controle, que se destinem à exploração da produção ou transmissão de energia 
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elétrica sob regime de concessão ou autorização. (Incluído pela Lei nº 10.438, 
de 2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º A aquisição de bens e a contratação de serviços pela Eletrobrás e 
suas controladas Chesf, Furnas, Eletronorte, Eletrosul e Eletronuclear, poderá 
se dar nas modalidades de consulta e pregão, observado, no que for aplicável, 
o disposto nos arts. 55 a 58 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e nos 
termos de regulamento próprio. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 3º O disposto no § 2º não se aplica às contratações referentes a obras e 
serviços de engenharia, cujos procedimentos deverão observar as normas 
gerais de licitação e contratação para a Administração Pública. (Incluído pela 
Lei nº 10.438, de 2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 16. Nas subsidiárias que a ELETROBRÁS vier a organizar, serão 
observados, no que forem aplicáveis, os princípios gerais desta lei, salvo 
quanto à estrutura da administração, que poderá adaptar-se às peculiaridades 
e à importância dos serviços de cada uma, bem como às condições de 
participação dos demais sócios.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º As subsidiárias obedecerão às normas administrativas, financeiras, 
técnicas e contábeis, tanto quanto possível uniformes, estabelecidas pela 
ELETROBRÁS.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º Os representantes da ELETROBRÁS na administração das 
sociedades, subsidiárias ou não, de que esta participa, serão escolhidos pelo 
seu Conselho de Administração por maioria de votos.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Capítulo IV 

DAS OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS E DOS FAVORES QUE LHE SÃO 
CONFERIDOS 

        Art. 17. A ELETROBRÁS cooperará com os serviços governamentais 
incumbidos da elaboração e execução da política oficial de energia elétrica, 
especialmente:  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Com a criação da ANEEL (Lei nº 9.427/96), do ONS (Lei nº 9.648/98), do 
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CMSE (Lei nº 10.848/04) e da EPE (Lei nº 10.847/04), outras entidades 
receberam as incumbências previstas nos parágrafos do art. 17. 

        I - sugerindo as medidas que transcendam dos encargos que lhe são 
atribuídos (VETADO);  

        II - indicando os empreendimentos e as medidas que devam ser objeto de 
planos (VETADO);  

        III - promovendo, junto aos órgãos competentes, a ampliação de 
empreendimentos já existentes, ou a execução de outros, a serem iniciados, se 
capazes de acelerar o desenvolvimento da indústria de energia elétrica do 
País, principalmente em face das limitações impostas pelo balanço de 
pagamentos.  

        Art. 18. A Sociedade e suas subsidiárias, (VETADO) gozarão da isenção 
de tributos, (VETADO) incidentes sobre a importação de maquinismos, seus 
sobressalentes e acessórios, aparelhos, ferramentas, instrumentos e materiais 
destinados a construção, instalação, ampliação, melhoramentos, 
funcionamento, exploração, conservação e manutenção das suas instalações, 
desde que não existam similares de produção nacional.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado como não recepcionado pela Constituição Federal de 1988, em 
face do disposto no inciso II  do §1º do art. 173 (incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) e do disposto no §2º do mesmo art. 173. 

        § 1º (VETADO).  

        § 2º Todos os materiais e mercadorias referidos neste artigo, serão 
desembaraçados mediante "vistos" dos inspetores da Alfândega.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado como não recepcionado pela Constituição Federal de 1988, em 
face do disposto no inciso II  do §1º do art. 173 (incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) e do disposto no §2º do mesmo art. 173. 

        Art. 19. Fica assegurado à Sociedade e às subsidiárias o direito de 
promover desapropriação, nos termos da legislação em vigor.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Com a Lei nº 9.074/95, o direito de promover desapropriação está garantido 
para os casos de concessões, permissões e autorizações. 

          Art 20. Dependendo, sempre, de prévia e específica aprovação do 
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, a Sociedade poderá dar 
garantia a financiamentos, tomados no País ou no exterior, a favor de 
emprêsas dela subsidiárias. (Revogado pela Lei nº 4.400, de 1964) 

       Parágrafo único. O Poder Executivo poderá dar garantia a financiamentos 
externos contratados pela Sociedade ou pelas subsidiárias, através do Tesouro 
Nacional ou por intermédio do Banco Nacional do Desenvolvimento 



 17 

Econômico, observadas as normas do art. 21 da Lei número 1.628, de 20 de 
junho de 1952, no que forem aplicáveis. 

        Art. 20. O Poder Executivo poderá dar garantia a financiamentos externos 
contratados pela Sociedade ou pelas subsidiárias, através do Tesouro Nacional 
ou por intermédio do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, 
observadas as normas do art. 21 da Lei número 1.628, de 20 de junho de 1952, 
no que forem aplicáveis.(Renumerado do Parágrafo Único pela Lei nº 4.400, de 
1964)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Ajuste do nome da entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social  

        Art. 21. (VETADO).  

        Art. 22. Somente quando os dividendos atingirem seis por cento, poderá a 
Assembléia Geral dos Acionistas fixar porcentagens ou gratificações por conta 
dos lucros para a administração da Sociedade e das subsidiárias.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração.  
Justificativa: Ajuste aos termos do § 1º do art. 152 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, com a redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001. 

        Art. 23. A direção da ELETROBRÁS e as das Sociedades dela 
subsidiárias são obrigadas a prestar as informações que Ihes forem solicitadas 
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal ou qualquer de suas 
Comissões.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º O Presidente da ELETROBRÁS é obrigado a comparecer perante 
qualquer das Comissões de uma ou de outra Casa do Congresso, quando 
convocado para pessoalmente prestar informações acerca do assunto 
previamente determinado.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º A falta de comparecimento, sem justificação importa na perda do 
cargo.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 24. Prescreverão os Estatutos da ELETROBRÁS normas específicas 
para a participação dos seus empregados nos lucros da Sociedade, quando 
estes alcançarem seis por cento do capital, as quais deverão prevalecer até 
que seja regulamentado o inciso IV do art. 157 da Constituição Federal.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração.     
Justificativa1: O inciso IV do art. 157 é da Constituição Federal de 18 de 
setembro de 1946. Justificativa2: A Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, 
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dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da 
empresa e dá outras providências. 

Capítulo V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

        Art. 25. A União poderá contratar com a Sociedade ou suas subsidiárias a 
execução de obras e serviços condizentes com o seu objetivo e não constantes 
do Plano Nacional de Eletrificação, para os quais forem destinados recursos 
financeiros especiais.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Dispositivo prejudicado pelos arts. 173 e 175 da Constituição 
Federal e pelas disposições da Lei nº 9.987/95 e nº 10.848/04. Os Planos 
Nacionais de Eletrificação já não existem como exigência legal. 

        § 1º As obras realizadas na forma deste artigo poderão ser incorporadas 
pela União à ELETROBRÁS, ou suas subsidiárias, a partir do momento em que 
sua rentabilidade assegure a remuneração do investimento à taxa estabelecida 
pela lei para as empresas de eletricidade.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Desde o advento da Lei nº 8.631, de 1993, não existe 
remuneração assegurada do investimento à taxa estabelecida por Lei. Em 
paralelo, existem novas regras para concessões, permissões  e autorizações. 

        § 2º Enquanto não for preenchida a condição do parágrafo anterior, e 
sempre que o preferir a União, poderão as obras referidas neste artigo ser 
operadas, pela ELETROBRÁS, ou suas subsidiárias, por conta da União, 
mediante convênio.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Prejudicado. Vide justificativa do caput e §1º. 

        Art. 26. O suprimento de energia elétrica, pela Eletrobrás, a outras 
emprêsas, para efeito de distribuição às zonas de que sejam concessionárias, 
será determinado pelo Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, nos 
casos e pela forma previstos na legislação em vigor. 

        Art. 26. O suprimento de energia elétrica, pela Eletrobrás, a outras 
emprêsas, para efeito de distribuição as zonas de que estas últimas sejam 
concessionárias, será realizado na forma e mediante tarifas estabelecidas pela 
legislação em vigor. (Redação dada pela Lei nº 4.400, de 1964)    

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa: Em função dos leilões realizados nos termos da Lei nº 10.848/04, 
os geradores já não tem “tarifas” e sim “preços”. A tarifa continua válida para a 
comercialização da energia de Itaipu.   

        Parágrafo único. As tarifas do fornecimento serão fixadas, após a 
resolução do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, pelo Ministro de 
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Minas e Energia, mediante portaria, seguindo-se, na fixação das mesmas, o 
critério da legislação vigente. (Revogado pela Lei nº 4.400, de 1964) 

        Art. 27. Os militares e os funcionários públicos civis da União e das 
entidades autárquicas, para estatais e das sociedades de economia mista, 
federais, poderão servir na ELETROBRÁS, em funções de direção, de chefia e 
de natureza técnica, na forma do Decreto-Lei nº 6.877 de 18 de setembro de 
1944, não podendo, todavia, acumular vencimentos, gratificações ou quaisquer 
outras vantagens, sob pena de se considerar como tendo renunciado ao cargo 
primitivo.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração.  
Justificativa: Entende-se que o Decreto-lei nº 6.877, de 18 de setembro de 
1944, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, em função dos 
termos do art. 37 da mesma. 

        Art. 28. A Sociedade contribuirá para a formação do pessoal técnico 
necessário à indústria da energia elétrica, bem como a preparação de 
operários qualificados, através de cursos especializados, que organizará, 
podendo também conceder auxílio aos estabelecimentos de ensino do País ou 
bolsas de estudo no exterior e assinar convênios com entidades que colaboram 
na formação de pessoal técnico especializado.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 29. Aos empregados e servidores da Sociedade aplicar-se-ão os 
preceitos da legislação do trabalho nas suas relações com a Empresa e suas 
subsidiárias.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 30. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

        Brasília, em 25 de abril de 1961; 140o da Independência e 73º da 
República. 

JÂNIO QUADROS  

Oscar Pedroso Horta  

Sylvio Heck  

Odylio Denys  

Afonso Arinos de Mello Franco  

Clemente Mariani  

Clovis Pestana  

Romero Costa  
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Brígido Tinoco  

Castro Neves  

Gabriel Grün Moss  

Cattete Pinheiro  

Arthur Bernardes Filho  

João Agripino  

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.4.1961 e Republicado no 
D.O.U de 28.9.1998 
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LEI Nº 4.400, DE 31 DE AGOSTO DE 1964 

 Altera a Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 
1961, e dá outras providências.  

    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO 
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

    Art. 1º Ficam alterados os seguintes artigos e parágrafos da Lei número 
3.890-A, de 25 de abril de 1961, que passam a ter redação que se segue: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

    "Art. 12 ............................................................................................................. 

    ........................................................................................................................... 

    § 1º ................................................................................................................... 

    ........................................................................................................................... 

    b) de 3 a 5 diretores conforme a fixação, em decreto, pelo Presidente da 
República, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de três anos; 

    c) de 2 a 4 conselheiros, conforme, igualmente, a fixação em decreto pelo 
Presidente da República, eleitos pela Assembléia Geral, também com 
mandatos de três anos. 

    § 2º A Diretoria Executiva compor-se-á do Presidente e dos Diretores. 

    Art. 13. O Conselho Fiscal será constituído de cinco membros efetivos e 
cinco suplentes com mandato de um ano, eleitos pela Assembléia Geral. 

    § 1º Na composição do Conselho Fiscal, um membro efetivo e seu suplente 
serão eleitos pelos titulares de ações preferenciais, sendo que, para cada uma 
das outras vagas, a Assembléia Geral elegerá candidatos cujos nomes, em 
lista tríplice, serão fornecidos, respectivamente, pelo Conselho Federal de 
Engenharia e Arquitetura, pelo Conselho Federal de Economistas Profissionais 
e, sucessivamente, uma em cada ano, pela Confederação Nacional da 
Indústria e Confederação Nacional do Comércio. 

    Art. 15. ............................................................................................................. 

    ........................................................................................................................... 

    § 4º Sòmente com autorização do Presidente da República, ouvido o 
Ministro das Minas e Energia, poderá a sociedade tomar ações de emprêsas 
produtoras e distribuidoras de energia elétrica, que não estejam sob o contrôle 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

    Art. 26. O suprimento de energia elétrica, pela Eletrobrás, a outras 
emprêsas, para efeito de distribuição as zonas de que estas últimas sejam 
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concessionárias, será realizado na forma e mediante tarifas estabelecidas pela 
legislação em vigor". 

    Art. 2º A concessão de financiamento a sociedades de economia mista, em 
que os Estados ou Municípios sejam majoritários, não confere à Eletrobrás 
direito de lhes indicar diretor. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    Art. 3º São revogados os §§ 3º e 4º, do art 12, o § 3º do art. 13, o art. 20, 
caput, e o parágrafo único do art. 26, mantendo-se, como artigo autônomo, e 
na mesma ordem de numeração, o parágrafo único do artigo 20. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    Art. 4º O disposto no § 5º do art. 74, da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, 
não alcança o parágrafo único do art. 11, da Lei número 3.890-A, de 25 de abril 
de 1961. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    Art. 5º Será representante da União nas Assembléias Gerais da Eletrobrás o 
Ministro das Minas e Energia ou pessoa por êle credenciada. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

    Brasília, 31 de agôsto de 1964; 143º da Independência e 76º da República. 

    H. CASTELLO BRANCO  

    Mauro Thibau 
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LEI Nº 4.454, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre a unificação de freqüência da 
corrente elétrica no País.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO 
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art . 1º É adotada a freqüência de 60 Hertz para distribuição de energia elétrica 
no território nacional. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Parágrafo único. A unificação da freqüência far-se-à, progressivamente, dentro 
dos prazos e programas aprovados pelo Conselho Nacional de Águas e 
Energia Elétrica do Ministério das Minas e Energia.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Condição já cumprida. 

Art . 2º Nenhuma nova instalação de geração e distribuição de energia elétrica, 
para serviços públicos ou de utilidade pública, será autorizada sem que opere 
ou possa operar em 60 Hertz, salvo quando circunstâncias excepcionais, 
devidamente comprovadas a juízo do Conselho Nacional de Águas e Energia 
Elétrica, contra-indicarem a exigência.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Parágrafo único. Vetado. ( Lei 4454/64 ) 

Art . 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.   

Art . 4º Revogam-se as disposições em contrário.  

Brasília, 6 de novembro de 1964; 143º da Independência e 76º da República.  

H. Castello Branco  

Mauro Thibau  

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 10.11.1964, seção 1, p. 10121.  
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LEI Nº 5.372, DE 6 DE DEZEMBRO DE1967 

Estende às sociedades concessionárias de serviço público 
de energia elétrica cujo contrôle acionário tiver sido ou vier 
a ser adquirido pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 
ELETROBRÁS, o disposto no artigo 16 da Lei nº 3.890-A, 
de 25 de abril de 1961, e dá outras providências. 

    O PRESIDENTE REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

    Art. 1º Estende-se às sociedades concessionárias de serviço público de 
energia elétrica, cujo contrôle acionário tiver sido ou vier a ser adquirido pelas 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, o disposto no art. 16 da lei 
nº 3.890-A, de 21 de abril de 1961. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    Art. 2º Ficam revogadas as disposições de leis especiais referentes à 
constituição e funcionamento das sociedade aludidas no artigo anterior e que 
impliquem em limitação aos podêres de suas Assembléias Gerais, quanto à 
reforma dos respectivos estatutos. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. 

    Art.3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

    Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

    Brasília, 6 de dezembro de 1967; 146º da Independência e 79º da República. 

    A. Costa e Silva  

    José Costa Cavalcanti 
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LEI Nº  5.655, DE 20 DE MAIO DE 1971  
Dispõe sôbre a remuneração legal do 
investimento dos concessionários de 
serviços públicos de energia elétrica, e dá 
outras providências.  

       O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO 
NACIONAL decreta eu sanciono a seguinte Lei:  

        Art 1º A remuneração legal do investimento, a ser computada no custo do 
serviço dos concessionários de serviços públicos de energia elétrica, será de 
10% (dez por cento) a 12% (doze por cento), a critério do poder concedente.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        § 1º A diferença entre a remuneração resultante da aplicação do valor 
percentual aprovado pelo Poder concedente e a efetivamente         verificada 
no resultado do exercício será registrada na Conta de Resultados a 
Compensar, do concessionário, para fins de compensação dos excessos e 
insuficiências de remuneração.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        § 2º As importâncias correspondente aos saldos credores da Conta de 
Resultados a Compensar serão depósitados pelo concessionário, a débito do 
Fundo de Compensação de Resultados, até 30 de abril de cada exercício, em 
conta vinculada no Banco do Brasil S.A., na sede da emprêsa, que só poderá 
ser movimentada, para a sua finalidade, a juízo do Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        Art 2º O Investimento remunerável dos concessionários de serviços 
públicos de energia elétrica compreenderá as parcelas a seguir enumeradas, 
observando o disposto no parágrafo único dêste artigo:  

        I - o valor de todos os bens e instalações que direta ou indiretamente 
concorram, exclusiva e permanentemente, para a produção, transmissão, 
transformação ou distribuição de energia elétrica;  

        II - o montante do ativo disponível não vinculada, a 31 de dezembro, até a 
importância do saldo da Reserva para Depreciação à mesma data, depois do 
lançamento da quota de depreciação correspondente ao exercício;  

        III - os materiais em almoxarifado a 31 de dezembro, indispensáveis ao 
funcionamento da emprêsa no que se refere à prestação dos serviços dentro 
dos limites aprovados pela fiscalização;  

        IV - o capital de movimento, assim entendido a importância em dinheiro 
necessária à exploração dos serviços, até o máximo do montante de dois 
meses de faturamento médio da emprêsa.  
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        Parágrafo único do total apurado, na forma indicada nêste artigo, se 
deduzirá:  

        I - o Saldo da Reserva para Depreciação a 31 de dezembro, após o 
lançamento da quota de depreciação correspondente ao mesmo exercício;  

        II - a diferença entre os saldos, a 31 de dezembro, da conta de Reserva 
da Amortização e o respectivo Fundo;  

        III - a diferença entre os saldos, a 31 de dezembro, da Conta de 
Resultados a Compensar e o respectivo Fundo;  

        IV - os saldos, a 31 de dezembro das contas do passivo correspondentes 
a adiantamentos, contribuições e doações;  

        V - as obras para uso futuro, enquanto não forem remuneradas pela tarifa.  

        Art. 2º O investimento na indústria de energia elétrica é o capital 
efetivamente aplicado pelo concessionário na propriedade vinculada à 
concessão, desde que os bens e instalações resultantes tenham sido 
destinados, direta ou indiretamente, a critério do Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica - DNAEE, à produção, transmissão, transformação 
e/ou distribuição de energia elétrica, no interesse permanente e exclusivo do 
serviço público de energia elétrica. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.506, 
de 1976)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        § 1º Para obtenção de serviço ao custo, através de tarifa adequada, 
considerar-se-ão as seguintes parcelas do investimento total: (Redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 1.506, de 1976)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        a) os bens e instalações em efetiva operação ou utilização no serviço, 
observada a respectiva capitalização pro rata tempore ; (Incluído pelo Decreto-
Lei nº 1.506, de 1976)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        b) os materiais em almoxarifado, indispensáveis ao funcionamento ou à 
expansão do sistema elétrico e à administração da empresa equivalentes ao 
valor médio dos saldos mensais da respectiva conta; e (Incluído pelo Decreto-
Lei nº 1.506, de 1976)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        c) o capital de giro necessário à movimentação da empresa, constituído 
do resultado, acaso positivo, das operações indicadas na seguinte fórmula: 
(Incluído pelo Decreto-Lei nº 1.506, de 1976)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 
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        CG = DNV + RCP - ECP (Incluído pelo Decreto-Lei nº 1.506, de 1976) 

        onde CG significa capital de giro; DNV, o valor médio dos saldos mensais 
das contas do "Disponível não Vinculado"; RCP, o valor médio dos saldos 
mensais das contas do "Realizável a Curto Prazo", exceto as aplicações 
financeiras no mercado de títudos e valores; e ECP, o valor médio dos saldos 
mensais das contas de "Exigível a Curto Prazo", excluídas as parcelas de 
empréstimos a longo prazo vencidas no exercício. (Incluído pelo Decreto-Lei nº 
1.506, de 1976)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        § 2º O Investimento Remunerável será a diferença entre a soma dos 
valores finais previstos no parágrafo anterior e a soma das deduções a seguir 
estabelecidas, calculadas pelo critério pro rata tempore ; (Incluído pelo 
Decreto-Lei nº 1.506, de 1976)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        a) a Reserva para Depreciação; (Incluído pelo Decreto-Lei nº 1.506, de 
1976)  

        b) a Reserva de Amortização, se houver; (Incluído pelo Decreto-Lei nº 
1.506, de 1976)  

        c) os adiantamentos, contribuições e doações referentes aos bens e 
instalações definidos na letra a do parágrafo anterior; (Incluído pelo Decreto-Lei 
nº 1.506, de 1976)  

        d) o valor das obras pioneiras a que se refere o parágrafo único do artigo 
10 da Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962, introduzido pelo Decreto-lei nº 
644, de 23 de junho de 1969, dos bens e instalações para uso futuro e das 
propriedades da União em regime especial de utilização; (Incluído pelo 
Decreto-Lei nº 1.506, de 1976)  

        e) o saldo da Conta de Resultados a Compensar; (Incluído pelo Decreto-
Lei nº 1.506, de 1976)  

        Art 3º A partir do exercício de 1972, ano base de 1971, com vigência até o 
exercício de 1975, inclusive, o Imposto de Renda, devido pelos 
concessionários de serviços públicos de energia elétrica, será calculado pela 
aplicação da alíquota de 6% (seis por cento) sôbre o lucro tributável. (Vide 
Decreto-Lei nº 1.433, de 1975)   (Revogado pelo Decreto-Lei nº 1.506, de 
1976) 

        Parágrafo único. É vedado qualquer desconto a título de incentivo fiscal, 
sôbre o impôsto referido nêste artigo, enquanto vigorar a redução de alíquota 
nêle estabelecida. (Revogado pelo Decreto-Lei nº 1.506, de 1976) 

        Art 4º Com a finalidade de prover recursos para os casos de reversão e 
encampação de serviços de energia elétrica, será computada como 
componente do curso do serviço quota de reversão de 3% (três por cento) 
calculado sôbre o valor do investimento definido no parágrafo primeiro dêste 
artigo.  
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        § 1º O investimento que servirá de base no cálculo da quota de reversão é 
aquêle definido no item I do artigo 2º deduzido do valor a que se refere o item 
IV do parágrafo único do mesmo artigo.  

        § 2º Os concessionários de serviços públicos de energia elétrica 
depositarão suas quotas anuais de reversão, em duodécimos, até o ultimo dia 
útil de cada mês, em agência do Banco do Brasil S.A. na conta "Centrais 
Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS - Reserva Global de Reversão "  

        § 3º A ELETROBRÁS movimentará a conta de Reserva Global de 
Reversão para aplicação prevista nêste artigo ou em empréstimos a 
concessionários de serviços públicos de energia elétrica, para expansão e 
melhoria dos serviços.  

        § 4 º Ouvido o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica a 
ELETROBRÁS poderá aplicar até 5% (cinco por cento) da reserva global de 
reversão na desapropriação de áreas destinadas à construção de reservatórios 
de regularização de cursos d’água  

        § 5º A ELETROBRÁS deverá proceder anualmente à correção monetária 
da Reserva Global de Reversão, creditando à mesma juros de 3% (três por 
cento) ao ano, sôbre o montante dos recursos utilizados, excluídos os 
aplicados na forma do § 4º dêste artigo.  

        § 6º Os recursos do Fundo de Reversão investidos pelos concessionários 
de serviços públicos de energia elétrica na expansão dos seus sistemas até 31 
de dezembro de 1971, vencerão juros de 10% (dez por cento) em favor do 
Fundo Global de Reversão, por conta da remuneração do respectivo 
investimento, devendo os depósitos obedecerem o disposto no § 2º do artigo 
4º. 

        § 7º Os concessionários de serviços públicos de energia elétrica, mediante 
aprovação do poder concedente, poderão promover a conversão da Reserva 
de Amortização e do respectivo Fundo, existentes a 31 de dezembro de 1971 
em Reserva para Reversão e respectivo Fundo, passando êstes a reger-se, 
desde logo, pelo disposto no parágrafo 6º dêste artigo.  

        Art. 4º Será computada como componente do custo do serviço uma quota 
de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do investimento definido no § 
1º deste artigo, com as finalidades enumeradas nos §§ 3º, 4º e 5º. (Redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 1.383, de 1974) 

        § 1º O investimento que servirá de base ao cálculo da quota mencionada 
neste artigo é definido no item I, do artigo 2º, deduzido do valor a que se refere 
o item IV do parágrafo único do mesmo artigo. (Redação dada pelo Decreto-Lei 
nº 1.383, de 1974) 

        § 2º Os concessionários depositarão suas quotas anuais em duodécimos, 
até o último dia útil de cada mês, em agência do Banco do Brasil S.A., de 
acordo com o seguinte critério: (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.383, de 
1974) 

        a) 60% (sessenta por cento) na conta "Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 
ELETROBRÁS - Reserva Global de Reversão"; (Incluído pelo Decreto-Lei nº 
1.383, de 1974) 
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        b) 40% (quarenta por cento) na conta "Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 
ELETROBRÁS - Reserva Global de Garantia". (Incluído pelo Decreto-Lei nº 
1.383, de 1974) 

        § 3º A ELETROBRÁS movimentará a conta Reserva Global de Reversão 
para aplicação nos casos de reversão de encampação de serviços públicos de 
energia elétrica, ou em empréstimos a concessionários, para a expansão dos 
respectivos serviços. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.383, de 1974) 

        § 4º A conta de Reserva Global de Garantia proverá recursos para a 
garantia do equilíbrio econômico e financeiro das concessões, sendo 
movimentada pela ELETROBRÁS, sob expressa determinação do 
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE. (Redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 1.383, de 1974) 

        § 5º Ouvido o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica a 
ELETROBRÁS poderá aplicar até 5% (cinco por cento) da reserva global de 
reversão na desapropriação de áreas destinadas à construção de reservatórios 
de regularização de cursos dágua. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.383, 
de 1974) 

        § 6º A ELETROBRÁS deverá proceder anualmente à correção monetária 
da Reserva Global de Reversão creditando à mesma juros de 3% (três por 
cento) ao ano, sobre o montante dos cursos utilizados, excluídos os aplicados 
na forma do § 5º deste artigo. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.383, de 
1974) 

        § 7º Os recursos do Fundo de Reversão investidos pelos concessionários 
na expansão de seus sistemas até 31 de dezembro de 1971, vencerão juros de 
10% (dez por cento) anuais, em favor da Reserva Global de Reversão, por 
conta da remuneração do respectivo investimento, exigíveis em duodécimos a 
serem depositados até o último dia útil de cada mês, na conta referida na 
alínea "a", do § 2º. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.383, de 1974) 

        § 8º Os concessionários de serviços públicos de energia elétrica, mediante 
aprovação do poder concedente, poderão promover a conversão da Reserva 
de amortização e do respectivo Fundo, existentes a 31 de dezembro de 1971 
em Reserva para Reversão e respectivo Fundo, passando estes a regerem-se, 
desde logo, pelo disposto no § 7º deste artigo. (Incluído pelo Decreto-Lei nº 
1.383, de 1974) 

        Art. 4º - Serão computadas como componentes do custo do serviço as 
seguintes quotas: (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        I - quota anual de reversão, calculada pela aplicação do percentual de até 
4% (quatro por cento) sobre o valor do investimento definido no § 1º deste 
artigo; (Incluído pelo Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        Il - quota anual de garantia, a ser estabelecida tendo por base a diferença 
positiva se houver, entre a remuneração do concessionário e a remuneração 
média do setor, considerada, se for o caso, a provisão de que trata o § 3º deste 
artigo. (Incluído pelo Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        § 1º - O investimento que servirá de base ao cálculo da quota anual de 
reversão é o definido na letra a do § 1º do artigo 2º, deduzido do valor a que se 
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refere a letra c do § 2º do mesmo artigo, considerados os valores a 31 de 
dezembro do ano anterior, acrescidos, no mínimo, em 5% (cinco por cento). 
(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        § 2º - O estabelecimento da quota anual de garantia será feito com base 
em projeções, da seguinte forma: (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.849, de 
1981) 

        a) quanto à remuneração do concessionário: a partir da receita tarifária e 
do custo do serviço previsto para o ano; (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 
1.849, de 1981) 

        b) quanto à remuneração média do setor: considerada a remuneração 
média, por via tarifária, dos investimentos dos concessionários de serviços de 
eletricidade do País. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        § 3º - Em caso de necessidade de recursos para o cumprimento de 
cronograma de execução de obra considerada prioritária pelo Governo Federal, 
o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica-DNAEE poderá incluir 
no montante a recolher, a título de quota anual de garantia, provisão específica 
a ser transferida para a Reserva Global de Reversão. (Redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        § 4º - O DNAEE procederá os cálculos necessários à definição, em 
número de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional-ORTN, das quotas 
anuais de reversão e de garantia relativas a cada concessionário, bem como 
fixará, também em número de ORTN, os valores das respectivas parcelas 
mensais. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        § 5º - As quotas anuais e os valores das respectivas parcelas mensais, 
definidas e fixadas na forma do § 4º, poderão ser revistas pelo DNAEE em 
decorrência de alterações nas tarifas de suprimento ou fornecimento de 
energia elétrica e de modificações significativas nos investimentos 
remuneráveis. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        § 6º - Os concessionários depositarão suas quotas anuais de reversão e 
de garantia em parcelas mensais, até o último dia útil de cada mês, em agência 
do Banco do Brasil S/A, de acordo com o seguinte critério: (Redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        a) quota de reversão: na conta "Centrais Elétricas Brasileiras S/A-
ELETROBRÁS - Reserva Global de Reversão"; (Incluído pelo Decreto-Lei nº 
1.849, de 1981) 

        b) quota de garantia: na conta "Centrais Elétricas Brasileiras S/A-
ELETROBRÁS - Reserva Global de Garantia". (Incluído pelo Decreto-Lei nº 
1.849, de 1981) 

        § 7º - As parcelas mensais das quotas anuais de reversão e de garantia 
deverão ser recolhidas com base no valor da ORTN vigente no mês em que for 
feito o depósito, acrescidas, em caso de atraso, de multa, calculada sobre o 
valor a depositar, de acordo com a seguinte progressão: (Redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 
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        a) 10% (dez por cento) até 30 (trinta) dias; (Incluído pelo Decreto-Lei nº 
1.849, de 1981) 

        b) 20% (vinte por cento) até 60 (sessenta) dias; (Incluído pelo Decreto-Lei 
nº 1.849, de 1981) 

        c) 50% (cinqüenta por cento) até 90 (noventa) dias; (Incluído pelo Decreto-
Lei nº 1.849, de 1981) 

        d) 100% (cem por cento) após 90 (noventa) dias. (Incluído pelo Decreto-
Lei nº 1.849, de 1981) 

        § 8º - A ELETROBRÁS movimentará a conta Reserva Global de Reversão 
para as seguintes aplicações: (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.849, de 
1981) 

        a) nos casos de reversão e de encampação de serviços públicos de 
energia elétrica; (Incluído pelo Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        b) em empréstimos a concessionários, para a melhoria ou expansão dos 
respectivos serviços; (Incluído pelo Decreto-Lei nº 1.849, de 1981)(Incluído 
pelo Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        c) até 2% (dois por cento) da Reserva, na cobertura de despesas 
decorrentes de estudos de hidrologia e hidrometeorologia, de inventários de 
potenciais hidrelétricos, bem como da operação e manutenção da rede 
hidrometeorológica nacional, de responsabilidade do DNAEE; (Incluído pelo 
Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        d) até 5% (cinco por cento) da Reserva, ouvido o DNAEE, na 
desapropriação de áreas destinadas à construção de reservatórios de 
regularização de cursos d'água. (Incluído pelo Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        § 9º - A ELETROBRÁS deverá proceder anualmente à correção monetária 
da Reserva Global de Reversão, creditando à mesma juros de 3% (três por 
cento) ao ano, calculados sobre o montante dos recursos utilizados, excluídos 
os aplicados na forma das letras c e d do parágrafo anterior. (Incluído pelo 
Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        § 10 - Os recursos do Fundo de Reversão investidos pelos 
concessionários na expansão de seus sistemas até 31 de dezembro de 1971, 
vencerão juros de 10% (dez por cento) anuais, em favor da Reserva Global de 
Reversão, por conta da remuneração do respectivo investimento, exigíveis em 
duodécimos a serem depositados até o último dia útil de cada mês, na conta 
referida na letra a do § 6º. (Incluído pelo Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        § 11 - Os concessionários de serviços públicos de energia elétrica, 
mediante aprovação do poder concedente, poderão promover a conversão da 
Reserva de Amortização e do respectivo Fundo, existentes a 31 de dezembro 
de 1971, em Reserva para Reversão e respectivo Fundo, passando estes a 
regerem-se pelo disposto no § 10 deste artigo. (Incluído pelo Decreto-Lei nº 
1.849, de 1981) 

        § 12 - A conta de Reserva Global de Garantia proverá recursos para a 
garantia do equilíbrio econômico e financeiro das concessões, sendo 
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movimentada pela ELETROBRÁS, sob expressa determinação do DNAEE. 
(Incluído pelo Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        § 13 - O DNAEE poderá utilizar até 3% (três por cento) dos recursos da 
conta de Reserva Global de Garantia para a cobertura dos gastos com 
atividades relacionadas à fiscalização dos serviços públicos de eletricidade e à 
garantia do equilíbrio econômico e financeiro das concessões. (Incluído pelo 
Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        § 14 - Os recursos da Reserva Global de Garantia, transferidos com base 
no disposto no § 3º deste artigo, deverão, para efeito de restituição à conta de 
origem, ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de 3% (três por 
cento) ao ano. (Incluído pelo Decreto-Lei nº 1.849, de 1981) 

        Art.4° Será computada como componente do cu sto do serviço quota anual 
de reversão, com finalidade de prover recursos para reversão, encampação, 
expansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica. (Redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 2.432, de 1988) 

        § 1° A quota anual de reversão, a ser fixada pelo DNAEE, corresponde ao 
produto resultante de até cinco por cento, incidentes sobre o investimento da 
concessionária, composto pelos saldos pro rata tempore , no exercício de 
competência, do Ativo Imobilizado em Serviço, não se computando o Ativo 
Intangível, bem como deduzindo-se a Depreciação Acumulada, as Doações e 
Subvenções para Investimento e Obrigações Especiais-Reversão, 
Amortização, Contribuição do Consumidor e Participação da      União. 
(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.432, de 1988) 

        § 2° O DNAEE fixará, de acordo com os crité rios da legislação vigente, 
nos períodos de competência, os valores da quota anual de reversão relativa a 
cada concessionária e respectivos recolhimentos mensais, em Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.432, de 1988) 

        § 3° As concessionárias de serviços público s de energia elétrica 
depositarão, mensalmente, até o dia 15 (quinze) de cada mês seguinte ao mês 
de competência, em agência do Banco do Brasil S/A, as parcelas de sua quota 
anual de reversão, na conta "Centrais Elétricas Brasileiras S/A - 
ELETROBRÁS-Reserva Global de Reversão - RGR", destacando-se dos 
recursos a que se refere o § 1° desse artigo, dois por cento a serem 
movimentados sob expressa determinação do DNAEE. (Redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 2.432, de 1988) 

        § 4º As concessionárias de serviços públicos de energia elétrica poderão 
optar por reter os valores correspondentes a até quarenta e nove por cento das 
parcelas mensais da quota anual de reversão, registrando-os em conta 
especial de seu passivo, de acordo com o Plano de Contas do Serviço Público 
de Energia Elétrica, para efeito do que dispõe o § 8° deste artigo. (Redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 2.432, de 1988) 

        § 5° A Reserva Global de Reversão - RGR, destinada à reversão, 
encampação e concessão de empréstimos a concessionárias para expansão e 
melhoria dos serviços públicos de energia elétrica, será movimentada pela 
ELETROBRÁS. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.432, de 1988) 
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        § 6° A ELE TROBRÁS procederá à correção monetária mensal da Reserva 
Global de Reversão, de acordo com os índices de correção dos ativos 
permanentes, e creditará a esta reserva juros de três por cento ao ano, sobre o 
montante corrigido dos recursos utilizados. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 
2.432, de 1988) 

        § 7° O DNAEE utilizará os recursos da quota  anual de reversão que lhe 
são destinados para custear seus dispêndios de projetos e atividades relativos 
a hidrologia e hidrometeorologia, bem como de operação e manutenção da 
rede hidrometeorológica nacional. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.432, de 
1988) 

        § 8° Os recursos registrados na conta espec ial de que trata o § 4° deverão 
ser aplicados pelas concessionárias em obras e instalações destinadas à 
expansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica, ou na 
amortização de empréstimos tomados para os mesmos fins. (Redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 2.432, de 1988) 

        § 9° Os recursos registrados na conta es pecial de que trata o § 4° deste 
artigo, bem como os da Reserva de Reversão investidos pelas concessionárias 
de serviços públicos de energia elétrica na expansão de seus sistemas até 31 
de dezembro de 1971, serão corrigidos monetariamente pelos mesmos índices 
de correção dos ativos permanentes das concessionárias e vencerão juros de 
cinco por cento ao ano, sobre o montante mensalmente corrigido dos recursos 
utilizados, em favor da Reserva Global de Reversão, devendo os depósitos 
relativos aos juros ser feitos na conta e data previstas no § 3° deste artigo, em 
nome da ELETROBRÁS. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.432, de 1988) 

        § 10. As concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, 
mediante aprovação do DNAEE, poderão promover a conversão da Reserva de 
Amortização e do respectivo saldo, existentes a 31 de dezembro de 1971, em 
Reserva de Reversão, passando esta a reger-se pelo disposto no parágrafo 
anterior. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.432, de 1988) 

        Art. 4º Serão computadas no custo do serviço das empresas 
concessionárias, supridoras e supridas, quotas anuais da reversão, com a 
finalidade de prover recursos para reversão, encampação, expansão e 
melhoria dos serviços públicos de energia elétrica. (Redação dada pela Lei nº 
8.631, de 1993)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º A quota anual de reversão, a ser fixada pelo Poder Concedente, 
corresponde ao produto de até três por cento incidente sobre o investimento do 
concessionário composto pelo saldo "pro-rata tempore", nos exercícios de 
competência, do Ativo Imobilizado em Serviço, não se computando o Ativo 
Intangível, bem como deduzindo-se a Depreciação Acumulada, as Doações e 
Subvenções para Investimentos e Obrigações Especiais, Reversão, 
Amortização, Contribuição do Consumidor e Participação da União. (Redação 
dada pela Lei nº 8.631, de 1993)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa:  Em decorrência do art. 13 da Lei nº 9.427/96. 
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        § 2º O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, do 
Ministério de Minas e Energia, fixará, nos termos da legislação em vigor e nos 
períodos de competência, os valores da quota anual de reversão para cada 
concessionário. (Redação dada pela Lei nº 8.631, de 1993)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 3º Os concessionários de serviços públicos de energia elétrica, 
depositarão mensalmente, até o dia quinze de cada mês seguinte ao de 
competência, em agência do Banco do Brasil S.A., as parcelas duodecimais de 
sua quota anual de reversão na conta corrente da Centrais Elétricas Brasileiras 
S.A. - ELETROBRÁS - Reserva Global de Reversão - RGR. (Redação dada 
pela Lei nº 8.631, de 1993)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 4º A ELETROBRÁS destinará os recursos da RGR aos fins estipulados 
neste artigo, inclusive à concessão de financiamento às empresas 
concessionárias, para expansão e melhoria dos serviços públicos de energia 
elétrica e para reativação do programa de conservação de energia elétrica, 
mediante projetos específicos. (Redação dada pela Lei nº 8.631, de 1993) 

        § 4º A Eletrobrás destinará os recursos da RGR aos fins estipulados neste 
artigo, inclusive à concessão de financiamento às empresas concessionárias, 
para expansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica e para 
reativação do programa de conservação de energia elétrica, mediante projetos 
específicos, podendo, ainda, aplicar tais recursos na aquisição de ações do 
capital social de empresas concessionárias sob controle dos Governos 
Estaduais, com o objetivo de promover a respectiva desestatização. (Redação 
dada pela Lei nº 9.496, de 1997) 

        § 4º A Eletrobrás, condicionado a autorização de seu conselho de 
administração e observado o disposto no art. 13 da Lei nº 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, destinará os recursos da RGR aos fins estipulados neste 
artigo, inclusive à concessão de financiamento, mediante projetos específicos 
de investimento: (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - às concessionárias, permissionárias e cooperativas de eletrificação 
rural, para expansão dos serviços de distribuição de energia elétrica 
especialmente em áreas urbanas e rurais de baixa renda e para o programa de 
combate ao desperdício de energia elétrica; (Inciso incluído pela Lei nº 10.438, 
de 26.4.2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - para instalações de produção a partir de fontes eólica, solar, biomassa 
e pequenas centrais hidrelétricas, assim como termelétrica associada a 
pequenas centrais hidrelétricas e conclusão de obras já iniciadas de geração 
termonuclear, limitado, neste último caso, a 10% (dez por cento) dos recursos 
disponíveis; (Inciso incluído pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002)  
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        III - para estudos de inventário e viabilidade de aproveitamento de 
potenciais hidráulicos, mediante projetos específicos de investimento; (Inciso 
incluído pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        IV - para implantação de centrais geradoras de potência até 5.000 kW, 
destinadas exclusivamente ao serviço público em comunidades populacionais 
atendidas por sistema elétrico isolado; e (Inciso incluído pela Lei nº 10.438, de 
26.4.2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        V - para o desenvolvimento e implantação de programas e projetos 
destinados ao combate ao desperdício e uso eficiente da energia elétrica, de 
acordo com as políticas e diretrizes estabelecidas para o Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica – Procel. (Inciso incluído pela Lei nº 10.438, 
de 26.4.2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 5º A ELETROBRÁS procederá a correção mensal da RGR de acordo 
com os índices de correção dos ativos permanentes e creditará a essa reserva 
juros de cinco por cento ao ano sobre o montante corrigido dos recursos 
utilizados. Os rendimentos dos recursos não utilizados reverterão, também, à 
conta da RGR. (Redação dada pela Lei nº 8.631, de 1993)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 6º Ao DNAEE serão destinados dois por cento dos recursos da RGR, 
devidamente corrigidos monetariamente, para custear seus dispêndios com 
projetos e atividades relativos a hidrologia, hidrometeorologia, operação de 
rede hidrometeorológica nacional e fiscalização das concessões de energia 
elétrica. (Redação dada pela Lei nº 8.631, de 1993) 

       § 6º Ao Ministério de Minas e Energia - MME serão destinados 3% (três 
por cento) dos recursos da Reserva Global de Reversão – RGR para custear 
os estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, 
bem como os de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos 
potenciais hidroelétricos. (Redação dada pela Lei nº 10.848, 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 7º A ELETROBRÁS destinará anualmente, observado o percentual 
mínimo a ser estabelecido em regulamento, recursos da RGR arrecadada para 
financiamento de programas de eletrificação rural. (Redação dada pela Lei nº 
8.631, de 1993)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 8º Os recursos do Fundo de Reversão investidos pelos concessionários 
na expansão e melhoria dos sistemas até 31 de dezembro de 1971, bem como 
as retenções da Reserva Global de Reversão - RGR, efetuadas até 31 de 
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dezembro de 1992, serão corrigidos monetariamente pelos mesmos índices de 
correção dos ativos permanentes dos concessionários do serviço público de 
energia elétrica e vencerão juros de cinco por cento ao ano, sobre o montante 
mensalmente corrigido, os quais serão depositados em nome da 
ELETROBRÁS. (Redação dada pela Lei nº 8.631, de 1993) 

        § 8º Para os fins deste artigo, a Eletrobrás instituirá programa de fomento 
específico para a utilização de equipamentos, de uso individual e coletivo, 
destinados à transformação de energia solar em energia elétrica, empregando 
recursos da Reserva Global de Reversão – RGR e contratados diretamente 
com as concessionárias e permissionárias. (Redação dada pela Lei nº 10.438, 
de 26.4.2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art 5º O artigo 1º do Decreto-lei número 644, de 23 de junho de 1969, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

Revogado por consolidação.  Não existe mais o imposto único. 

"Art. 1º O Impôsto único sôbre energia elétrica instituído pela Lei nº 2.308, de 
31 de agôsto de 1954, devido por kwh de energia consumida, a medidor ou 
forfait , será equivalente às seguintes percentagens da tarifa fiscal definida em 
lei:  

Revogado por consolidação.  Não existe mais o imposto único. 

a) 50% (cinqüenta por cento) para os consumidores residenciais;  

b) 60%( sessenta por cento) para os comerciais e outros  

Parágrafo único. Fica acrescentado ao § 5º do artigo 4º da Lei número 2.308, 
de 31 de agôsto de 1954, alterado pelo artigo 1º da Lei número 4.676, de 16 de 
junho de 1965, com a redação dada pelo artigo 4º da Lei número 5.073, de 18 
de agôsto de 1966, modificado pelo artigo 1º do Decreto-lei número 644, de 28 
de junho de 1969:  

Revogado por consolidação.  Não existe mais o imposto único. 

"i) os consumidores industriais".  

 

        Art 6º O artigo 3º do Decreto-lei número 644 passa a vigorar com a 
seguinte redação, mantido o seu parágrafo:  

 

"Art. 3º O empréstimo compulsório em favor da ELETROBRÁS será cobrado 
por kwh de energia elétrica de consumo industrial e equivalerá a 35% (trinta e 
cinco por cento) da tarifa fiscal definida em lei "  

Revogado por consolidação.  Não existe mais o empréstimo compulsório. 

        Art. 7º É facultado aos concessionários de serviços públicos de energia 
elétrica adaptar-se de forma progressiva ao percentual fixado no artigo 4º 
mediante expressa autorização do poder concedente, observados os seguintes 
prazos:  
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Revogado por consolidação.  Prazo ultrapassado. 

        I - de cinco exercícios para as áreas pioneiras da Amazônia legal e para a 
área servida pelo sistema da Companhia Hidroelétrica da Boa Esperança, até a 
incorporação desta ao sistema da Companhia Hidroelétrica do São Francisco;  

Revogado por consolidação.  Prazo ultrapassado. 

        II de dois exercícios observando um percentual mínimo de um por cento, 
para as demais concessionárias.  

Revogado por consolidação.  Prazo ultrapassado. 

        Art 8º Esta lei entrará em vigor em primeiro de janeiro de 1972.  

        Art 9º Revogam-se as disposições em contrário.  

Brasília, 20 de maio de 1971; 150º Independência e 83º da República.  

EMíLIO G. MÉDICI  

Antônio Delfim Netto  

Antônio Dias Leite Júnior  

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.5.1971 
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LEI Nº 5.899, DE 5 DE JULHO DE 1973  
Dispõe sobre a aquisição dos serviços de 
eletricidade da ITAIPU e dá outras 
providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO 
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

        Art 1º Compete a Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS -, 
como órgão de coordenação técnica, financeira e administrativa do setor de 
energia elétrica, promover a construção e a respectiva operação, através de 
subsidiárias de âmbito regional, de centrais elétricas de interesse supra-
estadual e de sistemas de transmissão em alta e extra-alta tensões, que visem 
a integração interestadual dos sistemas elétricos, bem como dos sistemas de 
transmissão destinados ao transporte da energia elétrica produzida em 
aproveitamentos energéticos binacionais.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com 
modificação. Justificativa: Outras instituições foram legalmente designadas 
para fazer a coordenação técnica, financeira e administrativa do setor de 
energia elétrica.  As subsidiárias já não tem âmbito regional.  

        Parágrafo único. O Poder Executivo poderá manter sob a administração 
da ELETROBRÁS linha de transmissão cuja função seja a transferência ou 
intercâmbio de energia entre Estados, encampada de empresa concessionária 
de âmbito Estadual, desde que localizada fora do Estado em que opere esta 
concessionária.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art 2º São consideradas subsidiárias da ELETROBRÁS de âmbito 
regional:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com 
modificação. Justificativa: A atuação regional das subsidiárias da 
ELETROBRÁS foi eliminada com as regras de comercialização e de 
concessões definidas pela Lei nº 10.848 de 2004. 

        I - Centrais Elétricas do Sul do Brasil S. A. - ELETROSUL, com atuação 
nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com 
modificação.  

Justificativa: Ajuste à nova denominação, citada na Lei nº 10.848/04. Em 
função da Lei nº 10.848/04, não há mais área de atuação definida. 

        II - FURNAS - Centrais Elétricas S. A., com atuação no Distrito Federal e 
nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Guanabara, Espírito 
Santo, Goiás e Mato Grosso, estes dois últimos, respectivamente, ao Sul dos 
paralelos de 15º 30' (quinze graus e trinta minutos) e 18º(dezoito graus);  
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com 
modificação. Em função da Lei nº 10.848/04, não há mais área de atuação 
definida. 

        III - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, com atuação 
nos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Piauí e Maranhão;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com 
modificação. Em função da Lei nº 10.848/04, não há mais área de atuação 
definida. 

        IV - Centrais EIétricas do Norte do Brasil S. A. - ELETRONORTE, com 
atuação nos Estados de Goiás, Mato Grosso, respectivamente, ao norte dos 
paralelos de 15º 30’ (quinze graus e trinta minutos) e 18º (dezoito graus), Pará, 
Amazonas e Acre e Territórios Federais de Rondônia, Roraima e Amapá.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com 
modificação. Em função da Lei nº 10.848/04, não há mais área de atuação 
definida. 

        Parágrafo único. Poderão ser consideradas, por decreto, como de âmbito 
regional, outras subsidiárias da ELETROBRÁS, bem como promovida a 
redivisão das áreas de atuação de cada uma delas.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
A atuação regional das subsidiárias da ELETROBRÁS foi eliminada com as 
regras de comercialização e de concessões definidas pela Lei nº 10.848 de 
2004. 

        Art 3º A totalidade dos serviços de eletricidade da ITAIPU, Usina de base, 
que, pelo Tratado celebrado em 26 de abril de 1973, com a República do 
Paraguai, para o aproveitamento hidrelétrico do trecho do Rio Paraná entre o 
Salto Grande de Sete Quedas ou Salto de Guaira e a Foz do Rio Iguaçu, o 
Brasil se obrigou a adquirir, será utilizado pelas empresas concessionárias, nas 
cotas que lhes forem destinadas pelo Poder Concedente.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 4º Fica designada a Eletrobrás para a aquisição da totalidade dos 
mencionados serviços de eletricidade de Itaipu. (Redação dada pela Lei nº 
10.438, de 26.4.2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. A Eletrobrás será o Agente Comercializador de Energia 
de Itaipu, ficando encarregada de realizar a comercialização da totalidade dos 
mencionados serviços de eletricidade, nos termos da regulamentação da 
Aneel. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art 5º FURNAS e ELETROSUL celebrarão contratos com a ITAIPU com 
duração de 20 (vinte) anos, conforme previsto no Anexo C do referido Tratado, 
com base nos mercados de energia elétrica nas respectivas áreas de atuação 
no ano anterior ao da celebração dos contratos.  
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa1: Ajuste aos termos do citado Anexo C, para melhor entendimento 
do dispositivo legal. Justificativa2: Eletrobrás é a comercializadora da energia 
de Itaipu, conforme o art. 4º da Lei nº 5.899/73, com a redação dada pela lei nº 
10.438, de 26.4.2002. 

        Parágrafo único. Para os fins de programação de instalação de geração e 
de transmissão de energia elétrica, bem como dos rateios estabelecidos no art. 
10, será feita estimativa da divisão entre FURNAS e ELETROSUL, da 
totalidade da potência e energia postas à disposição do Brasil por ITAIPU, com 
base nos mercados de energia elétrica nas respectivas áreas de atuação no 
ano de 1980.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prejudicado pelo art. 4º da mesma Lei nº 5.899/73, com a redação dada pela lei 
nº 10.438, de 26.4.2002. 

       Art 6º FURNAS e ELETROSUL construirão e operarão os sistemas de 
transmissão em extra-alta tensão, bem como as ampliações que se fizerem 
necessárias nos seus respectivos sistemas já existentes, para o transporte da 
energia da ITAIPU até os pontos de entrega às empresas concessionárias 
referidas nos artigos 7º e 8º.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa para a manutenção: A ELETROSUL transferiu para FURNAS os 
seus ativos de transmissão de Itaipu. Não foi encontrada, entretanto, a 
revogação deste dispositivo legal. Justificativa para alteração: A construção 
inicial já ocorreu. Os artigos 7• e 8• estão prejudicados pelo esgotamento dos 
prazos.. 

        § 1º A construção de instalações terminais e de interligações entre as 
mesmas, que se fizerem necessárias à entrega da energia da ITAIPU a regiões 
metropolitanas, ficará também a cargo de FURNAS e ELETROSUL.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º Na construção desses sistemas de transmissão serão utilizados 
recursos previstos no art. 2º item IV, alínea a , da Lei nº 5.824, de 14 de 
novembro de 1972.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Os sistemas de transmissão já foram concluídos. 

        § 3º As empresas concessionárias de âmbito Estadual construirão e 
operarão os sistemas de Transmissão que se fizerem necessários para o 
transporte e distribuição de energia proveniente de ITAIPU, recebida de 
FURNAS e ELETROSUL nos pontos de entrega referidos neste artigo, bem 
como as ampliações que se fizerem necessárias em seus próprios sistemas.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prejudicado pelas novas regras impostas pela Lei  nº 9.074/95 

        Art 7º As seguintes empresas concessionárias: Centrais Elétricas de São 
Paulo S. A. - CESP, Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, Centrais 
Elétricas de Minas Gerais S. A. - CEMIG, LIGHT - Serviços de Eletricidade S. 
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A., Espírito Santo Centrais Elétricas S. A. - ESCELSA, Companhia Brasileira de 
Energia Elétrica - CBEE, Centrais Elétricas Fluminenses S. A. - CELF, 
Companhia de Eletricidade de Brasília - CEB, Centrais Elétricas de Goiás S. A. 
- CELG e Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. - CEMAT, terão o prazo de 
30 (trinta) dias contados a partir da assinatura dos contratos aludidos no artigo 
5º, para celebrar contratos com FURNAS, de 20 (vinte) anos de prazo, para 
utilização em conjunto da totalidade da potência contratada por FURNAS, com 
ITAIPU e da totalidade da energia vinculada a essa potência contratada dentro 
do mesmo espírito do Tratado firmado entre a República Federativa do Brasil e 
a República do Paraguai, em 26 de abril de 1973, anexo C. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa1: Fusão com o artigo 8º da Lei nº 5.899/73 e ajuste à situação 
existente após o rearranjo institucional das distribuidoras (privatizações, 
desmembramento de empresas, alterações de denominações, permissionárias 
de serviços públicos de distribuição etc). Justificativa2: Ajuste aos termos do 
citado Anexo C, para melhor entendimento do dispositivo legal. Justificativa3: 
Eletrobrás é a comercializadora da energia de Itaipu, conforme o art. 4º da Lei 
nº 5.899/73, com a redação dada pela lei nº 10.438, de 26.4.2002. 

        Parágrafo único. O contrato que for celebrado entre FURNAS e CESP 
incluirá a parcela da potência e energia adquirida por FURNAS à ITAIPU, 
destinada ao sistema da LIGHT , no Estado de São Paulo, parcela essa que 
será suprida através da CESP.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Revogado pela Lei 8.631/93. 

Art 8º As seguintes empresas concessionárias: Companhia Estadual de 
Energia Elétrica - CEEE, Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL, 
e Centrais Elétricas de Santa Catarina S. A. - CELESC terão o prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir da assinatura dos contratos aludidos no artigo 5º 
para celebrar contratos com a ELETROSUL de 20 (vinte) anos de prazo, para a 
utilização, em seu conjunto, da totalidade da potência contratada pela 
ELETROSUL com ITAIPU e da totalidade da energia vinculada a essa potência 
contratada, dentro do mesmo espírito do Tratado firmado entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Paraguai em 26 de abril de 1973, anexo 
C.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Fusão com art. 7º. 

       Art 9º A potência contratada com FURNAS e ELETROSUL pelas empresas 
concessionárias mencionadas nos artigos 7º e 8º será rateada, na proporção 
da energia por elas vendida no ano anterior aquele em que serão celebrados 
os contratos, a seus consumidores finais e a empresas concessionárias que 
não as mencionadas nos citados artigos.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Ajuste de redação em face das alterações de artigos anteriores. 

        Parágrafo único. Caso a evolução do mercado de energia elétrica de 
qualquer dentre as empresas concessionárias mencionadas nos artigos 7º e 8º 
venha a justificar revisão das potências e da energia por elas contratadas, 
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admitir-se-á tal procedimento, desde que a revisão pretendida possa ser 
compensada pela revisão das potências e da energia contratadas pelas 
restantes empresas concessionárias e a juízo do Ministro das Minas e Energia.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa para alteração: Os artigos 7• e 8• estão prejudicados pelo 
esgotamento dos prazos. 

        Art 10. As empresas concessionárias mencionadas nos artigos 7º e 8º 
terão o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data em que entrar 
em vigor o Tratado referido no art. 3º, para celebrarem Convênios, 
respectivamente com FURNAS e ELETROSUL, com a interveniência do 
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE e da 
ELETROBRÁS, objetivando os suprimentos determinados nesta Lei.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prazo já esgotado. 

        § 1º Para os fins desses convênios, as potências previstas para 
contratação pelas aludidas empresas concessionárias serão proporcionais à 
energia a ser por elas vendida, no ano de 1980, a seus consumidores finais e a 
empresas concessionárias, que não as mencionadas nos artigos 7º e 8º, de 
acordo com as projeções coordenadas e aprovadas em seu conjunto, pela 
ELETROBRÁS.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prazo já esgotado. 

        § 2º Por ocasião da celebração dos contratos referidos nos artigos 7º e 8º, 
essas potências serão, reajustadas conforme disposto no art. 9º.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Condição já superada. 

        Art 11. As potências previstas nos contratos a que se referem os artigos 7º 
e 8º, deverão ser consideradas como adicionais à maior potência constante 
entre FURNAS e ELETROSUL e as empresas concessionárias das áreas de 
atuação respectivas, vigentes na data desta Lei ou que vierem a vigorar até a 
entrada em operação da central elétrica de ITAIPU, respeitadas as condições 
específicas de cada contrato.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Condição já superada. 

        Art 12. A coordenação operacional dos sistemas interligados das Regiões 
Sudeste e Sul será efetuada, em cada uma dessas regiões, por um Grupo 
Coordenador para operação Interligada, integrado por representante da 
ELETROBRÁS e respectivamente das empresas concessionárias mencionadas 
nos artigos 7º e 8º. (Revogado pela Lei nº 9.648, de 1998) 

        § 1º A critério da ELETROBRÁS poderão integrar os referidos Grupos 
outras empresas participantes dos sistemas interligados. (Revogado pela Lei nº 
9.648, de 1998) 
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        § 2º O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, 
designará representantes junto aos Grupos para participarem de seus 
trabalhos como observadores. (Revogado pela Lei nº 9.648, de 1998) 

        § 3º Os Grupos serão organizados e dirigidos pela ELETROBRÁS. 
(Revogado pela Lei nº 9.648, de 1998) 

        § 4º Sem efeito suspensivo do trabalho dos Grupos, as divergências entre 
a ELETROBRÁS e as empresas concessionárias participantes dos mesmos, 
serão dirimidas pelo Ministro das Minas e Energia, por meio de recurso da 
parte interessada encaminhado ao Departamento Nacional de Águas e Energia 
Elétrica. (Revogado pela Lei nº 9.648, de 1998) 

        Art 13. A coordenação operacional, a que se refere o artigo anterior, terá 
por objetivo principal o uso racional das instalações geradoras e de 
transmissão existentes e que vierem a existir nos sistemas interligados das 
Regiões Sudeste e Sul, assegurando ainda:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa1: O artigo 12 foi revogado pela Lei nº 9.648, de 1998. 
Justificativa2: O sistema interligado abrange as Regiões Sudeste, Centro-
Oeste, Sul, Nordeste e Norte. 

        I - que se dê utilização prioritária à potência e energia produzidas na 
central elétrica de ITAIPU;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - que os ônus e vantagens decorrentes das variações de condições 
hidrológicas em relação ao período hidrológico crítico sejam rateados entre 
todas as empresas concessionárias daqueles sistemas, de acordo com critérios 
que serão estabelecidos pelo Poder Executivo;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa: Nem todas concessionárias participam dos citados ônus e 
vantagens. Em paralelo, também as autorizadas podem participar (art. 26 da 
Lei nº 9.427/96). 

        III - que os ônus e vantagens decorrentes do consumo dos combustíveis 
fósseis, para atender às necessidades dos sistemas interligados ou por 
imposição de interesse nacional, sejam rateados entre todas as empresas 
concessionárias daqueles sistemas, de acordo com critérios que serão 
estabelecidos pelo Poder Executivo.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa1: O rateio dos ônus e vantagens decorrentes do consumo dos 
combustíveis fósseis (CCC) nos sistemas interligados foi extinto com o art. 11 
da Lei nº 9.648/98. 

        Parágrafo único. A coordenação operacional poderá estender os 
princípios estabelecidos neste artigo, à operação conjugada de ambos os 
sistemas, a critério da ELETR0BÁS.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa1: A coordenação operacional já abrange as regiões Sudeste, 
Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. 
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        Art 14. A partir da data da entrada em vigor desta Lei, qualquer concessão 
ou autorização para novas instalações geradoras ou de transmissão em extra-
alta tensão nas Regiões Sudeste e Sul, levará em conta a utilização prioritária 
da potência e da energia que serão postas à disposição do Brasil pela ITAIPU 
e adquiridas por FURNAS e ELETROSUL.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa: Nos termos da própria Lei 5899/73, a ELETROBRÁS adquire toda 
a energia de Itaipu. 

        Parágrafo único. A ELETROBRÁS será previamente consultada sobre 
qualquer concessão de geração requerida ao Departamento Nacional de Águas 
e Energia Elétrica.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Nos termos da própria Lei 10.848/04, é o Poder Concedente quem homologará 
a relação dos novos empreendimentos de geração que integrarão, a título de 
referência, os processos licitatórios. 

        Art 15. A ELETROBRÁS submeterá ao Ministro das Minas e Energia:  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. 

        I - até 31 de dezembro de 1973, o plano de instalações necessárias ao 
atendimento das necessidades de energia elétrica das Regiões Sudeste e Sul 
até 1981;  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prazos já superados. 

        II - até 31 de dezembro de 1974, a extensão desse plano até 1990, 
levando em conta a construção da central elétrica de ITAIPU bem como das 
centrais geradoras indispensáveis à complementação da produção daquela 
central elétrica.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prazos já superados. 

        Art 16. O Poder Executivo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias da data de 
vigência desta Lei, regulamentará os artigos 12 e 13.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prazo já superado. 

        Art 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

        Brasília, 5 de julho de 1973; 152º da Independência e 85º da República.  

EMÍLIO G. MÉDICI 

Benjamim Mário Baptista  

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.7.1973 
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LEI Nº 5.962, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1973 

 Dispõe sobre a participação de empresas industriais em 

concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, na área da Amazônia, e dá 

outras providências. 

    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO 
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

    Art. 1º As empresas industriais, grandes consumidoras de energia elétrica, 
localizadas na área de atuação da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - 
ELETRONORTE definida no artigo 2º item IV, da Lei nº 5.899, de 5 de julho de 
1973, poderão participar financeiramente de empreendimento que vise à 
instalação ou expansão da capacidade geradora e de transmissão da 
ELETRONORTE, ou das empresas concessionárias de serviços públicos de 
energia elétrica, sob controle estadual.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa1: Considerada a área que o artigo 2º item IV, da Lei nº 5.899, de 5 
de julho de 1973, definia como “área de atuação da ELETRONORTE”. 
Justificativa2: Já não existem, na área mencionada, empresas geradoras 
concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, sob controle estadual.  

    § 1º Consideram-se, para os fins desta Lei, empresas industriais, grandes 
consumidoras de energia, as que tenham demanda mínima de 10 MW 
(megawatts) e façam jus à redução do empréstimo compulsório, nos termos do 
Decreto-lei nº 644, de 23 junho de 1969.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa: O empréstimo compulsório está extinto. 

    § 2º O enquadramento de novas indústrias ou daquelas em expansão, na 
categoria de que trata o parágrafo anterior, será feito segundo critérios 
estabelecidos pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa: A ANEEL é Agência de regulação setorial.  

    Art. 2º A participação no empreendimento terá por fim: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    I - a construção ou ampliação de usinas geradoras de eletricidade, bem 
como sistemas de transmissão pelas concessionárias; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    Il - a garantia do fornecimento de energia elétrica pelas concessonárias às 
empresas industriais; 



 46 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    III - a tomada, pelas empresas industriais, de obrigações emitidas pelas 
concessionárias.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    Art. 3º A participação reger-se-á por contrato em que se estabeleçam as 
cláusulas do fornecimento de energia elétrica pela concessionária à empresa 
industrial, discriminando-se necessariamente:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    I - o valor da participação; 

    Il - o prazo de duração; 

    III - a potência que se colocará à disposição do consumidor industrial; 

    IV - a energia disponível mensalmente, por unidade de potência. 

    Parágrafo único. O prazo inicial do contrato será no máximo de quinze anos 
prorrogável pelas partes.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    Art. 4º Além das cláusulas previstas no artigo anterior, os contratos 
estabelecerão obrigatoriamente:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    I - o pagamento, pela empresa industrial, da quota de depreciação prevista 
da legislação sobre energia elétrica, na mesma proporção de sua participação 
no investimento, quota esta que será fixada pela Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica - DNAEE, em valor igual à aplicável para instalações 
da mesma natureza; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    II - o reembolso das despesas da exploração das instalações efetuadas 
pelas concessionárias para atender à empresa industrial. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    Art. 5º O DNAEE encaminhará o contrato ao Ministro das Minas e Energia 
que, aprovando-o fixará, em portaria, o início de sua vigência.   

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    Art. 6º Para os fins do item III do artigo 2º as concessionárias emitirão títulos 
com prazo de resgate não inferior ao do contrato, observadas as seguintes 
regras:  

Revogado por consolidação.  Considerado na Lei Consolidada. 

    I - o valor total da tomada de obrigações será igual ao produto da potência a 
ser fornecida, pelo custo unitário da potência das instalações resultantes da 
participação da empresa industrial; 
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Revogado por consolidação.  Considerado na Lei Consolidada. 

    II - as obrigações estarão sujeitas a correção monetária anual, pelo mesmo 
índice que for aplicado ao ativo imobilizado das concessionárias; 

Revogado por consolidação.. Considerado na Lei Consolidada. 

    III - as obrigações serão resgatadas em cinco parcelas anuais, iguais e 
sucessivas vencendo-se a primeira na data do término do contrato de 
participação, salvo a ocorrência de prorrogação do contrato, na forma prevista 
no parágrafo único do artigo 3º, hipótese em que o resgate terá início na data 
do término deste último. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    IV - no prazo de resgate, referido no item anterior, as obrigações renderão 
juros de seis por cento ao ano, pagáveis em 31 de dezembro de cada ano. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    § 1º No caso de prorrogações, cujo prazo total não poderá ser superior a dez 
anos, a concessionária deverá resgatar no mínimo, trinta e três por cento do 
valor da participação inicial realizada pela empresa industrial, em cada 
prorrogação.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    § 2º Nenhuma prorrogação poderá ser superior a cinco anos. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    § 3º O resgate efetuado pela concessionária na forma do § 1º, será realizado 
em cinco parcelas anuais, iguais e sucessivas, durante o prazo da prorrogação, 
e implicará na redução da potência colocada à disposição da empresa 
industrial, proporcional a cada pagamento. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    § 4º O valor do contrato de participação estimado pelas partes será 
reajustado por ocasião da entrada em operação das instalações, sempre que o 
investimento realizado for maior do que o estimado, efetuando-se, nessa 
hipótese, a correspondente emissão suplementar de obrigações. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    § 5º As obrigações emitidas na conformidade desta Lei não poderão ser 
alienadas, transferidas ou dadas em garantia de operação financeira, exceto no 
caso de financiamento externo devidamente autorizado pelo Ministério da 
Fazenda.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    Art. 7º A soma das potências contratadas será limitada, para cada 
concessionária, de âmbito estadual, ao máximo de dez por cento da 
capacidade de geração própria da concessionária no ano anterior ao da 
celebração do contrato.  
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Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Já não existem, na área mencionada, empresas geradoras 
concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, sob controle estadual. 

    § 1º Se concessionária de âmbito estadual não puder atender, em 
decorrência do limite estabelecido neste artigo proposta de empresa industrial 
que deseje instalar-se em sua área de concessão, o contrato poderá ser feito 
com a ELETRONORTE, efetuando-se o fornecimento diretamente por esta 
concessionária. 

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada.Justificativa: 
Já não existem, na área mencionada, empresas geradoras concessionárias de 
serviços públicos de energia elétrica, sob controle estadual. 

    § 2º Ao término da participação prevista nesta Lei, o fornecimento de energia 
elétrica passará a ser realizado por concessionária de âmbito estadual. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Com o advento da Lei 9.074/95, não existe mais o monopólio para 
a distribuidora local. 

    § 3º Não poderá a empresa industrial distribuir energia elétrica quando 
venha a deter toda a potência instalada da usina, exceto nos casos do 
consumo doméstico de seus empregados em vilas operárias construídas em 
terrenos pertencentes à empresa industrial, quando a concessionária local não 
se dispuser a efetuar o fornecimento. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Independente de deter ou não toda a potência instalada da usina, 
a concessão ou permissão de distribuição, como serviço público, está sujeita à 
licitação, nos termos do art. 175 da Constituição Federal. 

    Art. 8º O fornecimento de energia, nas condições desta Lei, ficará isento do 
imposto único sobre energia elétrica, da quota de previdência e do empréstimo 
compulsório e a empresa industrial será considerada, para todos os efeitos, 
como se fosse produtora para consumo próprio e uso exclusivo da potência e 
da energia contratada.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: O imposto único sobre energia elétrica, a quota de previdência e o 
empréstimo compulsório estão extintos. 

    Art. 9º A contabilização, pelas concessionárias, do valor original dos bens 
adquiridos ou construídos em decorrência da participação, bem como a 
respectiva correção monetária, constará, discriminadamente, de conta especial 
do Ativo Imobilizado.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    § 1º Os bens referidos neste artigo passarão a integrar o investimento 
remunerável das concessionárias ao término do prazo dos contratos de 
participação, em valor igual aos resgates a serem efetuados pelas 
concessionárias.  
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Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Em decorrência da Lei 8.987/95, não existe “investimento 
remunerável”. 

    § 2º Não se aplicará a quota de reversão ao montante dos bens não 
integrantes do investimento remunerável.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Ajuste da redação em função da supressão do § 1º. 

    Art. 10. A concessão ou autorização das centrais geradoras, ou dos sistemas 
de transmissão que resultarem das participações previstas nesta Lei, 
enquadrar-se-ão no planejamento energético do País, ouvida a ELETROBRÁS, 
na forma dos artigos 1º e 14, da Lei nº 5.899 de 5 de julho de 1973.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Prejudicado pelas novas regras de concessões e autorizações. 
Atualmente a participação deve ser precedida da concessão ou da autorização. 

    Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, 10 de dezembro de 1973; 152º da Independência e 85º da República. 

EMÍLIO G. MÉDICI 

Antônio Dias Leite Júnior 
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DECRETO-LEI Nº 1.383, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1974  

Altera a redação do artigo 4º da Lei nº 5.655, de 20 
de maio de 1971 e dá outras providências. 

       O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 
55, item I, da Constituição, 

        DECRETA: 

       Art. 1º O artigo 4º, e seus parágrafos, da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 
1971, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 4º Será computada como componente do custo do serviço uma quota de 
5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do investimento definido no § 1º 
deste artigo, com as finalidades enumeradas nos §§ 3º, 4º e 5º. 

§ 1º O investimento que servirá de base ao cálculo da quota mencionada neste 
artigo é definido no item I, do artigo 2º, deduzido do valor a que se refere o item 
IV do parágrafo único do mesmo artigo. 

§ 2º Os concessionários depositarão suas quotas anuais em duodécimos, até o 
último dia útil de cada mês, em agência do Banco do Brasil S.A., de acordo 
com o seguinte critério: 

a) 60% (sessenta por cento) na conta "Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 
ELETROBRÁS - Reserva Global de Reversão"; 

b) 40% (quarenta por cento) na conta "Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 
ELETROBRÁS - Reserva Global de Garantia". 

§ 3º A ELETROBRÁS movimentará a conta Reserva Global de Reversão para 
aplicação nos casos de reversão de encampação de serviços públicos de 
energia elétrica, ou em empréstimos a concessionários, para a expansão dos 
respectivos serviços. 

§ 4º A conta de Reserva Global de Garantia proverá recursos para a garantia 
do equilíbrio econômico e financeiro das concessões, sendo movimentada pela 
ELETROBRÁS, sob expressa determinação do Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica - DNAEE. 

§ 5º Ouvido o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica a 
ELETROBRÁS poderá aplicar até 5% (cinco por cento) da reserva global de 
reversão na desapropriação de áreas destinadas à construção de reservatórios 
de regularização de cursos dágua. 

§ 6º A ELETROBRÁS deverá proceder anualmente à correção monetária da 
Reserva Global de Reversão creditando à mesma juros de 3% (três por cento) 
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ao ano, sobre o montante dos cursos utilizados, excluídos os aplicados na 
forma do § 5º deste artigo. 

§ 7º Os recursos do Fundo de Reversão investidos pelos concessionários na 
expansão de seus sistemas até 31 de dezembro de 1971, vencerão juros de 
10% (dez por cento) anuais, em favor da Reserva Global de Reversão, por 
conta da remuneração do respectivo investimento, exigíveis em duodécimos a 
serem depositados até o último dia útil de cada mês, na conta referida na 
alínea "a", do § 2º. 

§ 8º Os concessionários de serviços públicos de energia elétrica, mediante 
aprovação do poder concedente, poderão promover a conversão da Reserva 
de amortização e do respectivo Fundo, existentes a 31 de dezembro de 1971 
em Reserva para Reversão e respectivo Fundo, passando estes a regerem-se, 
desde logo, pelo disposto no § 7º deste artigo". 

       Art. 2º Os bens e instalações encampados e desapropriados com recursos 
da conta de Reserva Global de Reversão, ficarão integrados à mesma conta, 
como patrimônio da União em regime especial de utilização no serviço publico, 
sob a administração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. Caberá à administradora o registro, a conservação e a 
operação do acervo referido neste artigo. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 3º Poderá a ELETROBRÁS, mediante ajuste previamente aprovado 
pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, alienar o 
patrimônio referido no artigo anterior ou transferir a respectiva administração, a 
empresas suas subsidiária e associadas. 

Revogado por consolidação, inclusive parágrafos. Não considerado na Lei 
Alterada. Justificativa: Incompatível com o art. 175 da Constituição Federal. 

        § 1º Será admitida a alienação, em licitação pública, dos bens que forem 
considerados como não utilizáveis em serviços de energia elétrica. 

        § 2º Nos casos de alienação, o produto líquido arrecadado reverterá a 
conta de Reserva Global de Reversão. 

        Art. 4º A garantia de equilíbrio econômico e financeiro das concessões 
será considerada sob os seguintes aspectos: 

        a) viabilidade econômica dos investimentos em relação ao mercado 
respectivo; 

        b) aumento da produtividade, pela gradual redução das despesas de 
exploração em proporção à receita tarifaria; 

        c) estabilidade financeira dos concessionários; 
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        d) progressiva equalização tarifária em todo o território nacional. 

Revogado por consolidação, inclusive parágrafos. Não considerado na Lei 
Alterada. Justificativa: incompatível com a Lei nº 8.987/95. 

        Art. 5º A remuneração legal do investimento dos concessionários 
integrados nos planos de aplicação dos recursos da Reserva Global de 
Garantia será de até 10% (dez por cento) ao ano, a critério do Ministério das 
Minas e Energia. 

Revogado por consolidação, inclusive parágrafos. Não considerado na Lei 
Alterada. Justificativa: Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da 
Lei nº 8.987/95. 

        Art. 6º Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

        Brasília, 26 de dezembro de 1974; 153º da Independência e 86º da 
República. 

ERNESTO GEISEL  

Mário Henrique Simonsen 

Shigeaki Ueki 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 27.12.1974. 
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DECRETO-LEI Nº 1.506, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1976 

 
Altera dispositivo da Lei número 5.655, de 
20 de maio de 1971, e dá outras 
providências.  

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o 
artigo 55, item lI, da Constituição  

        DECRETA: 

        Art 1º O artigo 2º da Lei número 5.655, de 20 de maio de 1971, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 2º O investimento na indústria de energia 
elétrica é o capital efetivamente aplicado pelo 
concessionário na propriedade vinculada à 
concessão, desde que os bens e instalações 
resultantes tenham sido destinados, direta ou 
indiretamente, a critério do Departamento Nacional 
de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, à produção, 
transmissão, transformação e/ou distribuição de 
energia elétrica, no interesse permanente e 
exclusivo do serviço público de energia elétrica.  

§ 1º Para obtenção de serviço ao custo, através de 
tarifa adequada, considerar-se-ão as seguintes 
parcelas do investimento total:  

a) os bens e instalações em efetiva operação ou 
utilização no serviço, observada a respectiva 
capitalização pro rata tempore ; 

b) os materiais em almoxarifado, indispensáveis ao 
funcionamento ou à expansão do sistema elétrico e 
à administração da empresa equivalentes ao valor 
médio dos saldos mensais da respectiva conta; e  

c) o capital de giro necessário à movimentação da 
empresa, constituído do resultado, acaso positivo, 
das operações indicadas na seguinte fórmula:  

CG = DNV + RCP - ECP  

onde CG significa capital de giro; DNV, o valor 
médio dos saldos mensais das contas do 
"Disponível não Vinculado"; RCP, o valor médio dos 
saldos mensais das contas do "Realizável a Curto 
Prazo", exceto as aplicações financeiras no 
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mercado de títudos e valores; e ECP, o valor médio 
dos saldos mensais das contas de "Exigível a Curto 
Prazo", excluídas as parcelas de empréstimos a 
longo prazo vencidas no exercício.  

§ 2º O Investimento Remunerável será a diferença 
entre a soma dos valores finais previstos no 
parágrafo anterior e a soma das deduções a seguir 
estabelecidas, calculadas pelo critério pro rata 
tempore ; 

a) a Reserva para Depreciação;  

b) a Reserva de Amortização, se houver;  

c) os adiantamentos, contribuições e doações 
referentes aos bens e instalações definidos na letra 
a do parágrafo anterior;  

d) o valor das obras pioneiras a que se refere o 
parágrafo único do artigo 10 da Lei nº 4.156, de 28 
de novembro de 1962, introduzido pelo Decreto-lei 
nº 644, de 23 de junho de 1969, dos bens e 
instalações para uso futuro e das propriedades da 
União em regime especial de utilização;  

e) o saldo da Conta de Resultados a Compensar;  

        Art 2º A partir de 1º de maio de 1977 os concessionários do serviço 
público de energia elétrica observarão o disposto nas alíneas a, b e c do artigo 
1º do Decreto-lei nº 1.302, de 31 de dezembro de 1973.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Dispositivos superados. 

        Art 3º As obras em andamento realizadas mediante a utilização de capital 
próprio do concessionário ou empréstimo vencerão juros de, no máximo, 10% 
(dez por cento) ao ano, capitalizados e acrescidos ao respectivo custo, até a 
data em que entrarem em serviço, a critério do Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica - DNAEE.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art 4º Com vigência até o exercício de 1979, ano base de 1978, o Imposto 
de Renda devida pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS e 
pelos concessionários do serviço público de energia elétrica será calculado 
pela aplicação da alíquota de 6% (seis por cento) sobre o lucro tributável.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Datas superadas. 

        § 1º Sobre o imposto referido neste artigo é vedada qualquer dedução a 
título de incentivo fiscal, enquanto vigorar a aplicação da alíquota ora 
estabelecida.  
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       § 2º Os juros a que se refere o artigo 3º ficam isentos do Imposto de 
Renda. (Revogado pela Lei nº 9.718, de 1998) 

        Art 5º Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogado 
o artigo 3º e seu parágrafo único da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, o 
Decreto-lei nº 1.433, de 11 de dezembro de 1975, e demais disposições em 
contrário.  

        Brasília, 23 de dezembro de 1976; 155º da Independência e 88º da 
República.  

ERNESTO GEISEL  

Mário Henrique Simonsen  

Shigeaki Ueki  

João Paulo dos Reis Velloso  

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.12.1976 
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LEI Nº 6.712, DE 05 DE NOVEMBRO DE 1979 

 Autoriza a realização de estudos geológicos 
e topográficos pelas concessionárias de 
serviços públicos de energia elétrica, para 
implantação de instalações de transmissão 
em tensão nominal igual ou superior a 230 
KV. 

    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO 
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

    Art. 1º Para o estabelecimento de instalações de transmissão de energia 
elétrica, em tensão nominal igual ou superior a 230 KV, poderá ser concedida 
autorização de estudos às concessionárias de serviços públicos de energia 
elétrica, sendo-lhes reconhecido o direito às servidões necessárias à 
elaboração dos respectivos projetos. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    Art. 2º Os proprietários ou possuidores dos terrenos, onde devam ser 
efetuados os estudos referidos no artigo anterior, são obrigados a permitir, às 
autorizadas, a realização dos levantamentos topográficos e geológicos 
necessários à elaboração dos projetos, inclusive o estabelecimento de 
acampamentos provisórios para o pessoal técnico e operários, respondendo as 
concessionárias pelos danos que causarem. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    Art. 3º A autorização objeto desta lei será concedida pelo Ministro das Minas 
e Energia. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. Justificativa: Em 
face do Art. 3-A e seu §3º, da Lei nº 9.427/96. 

    Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

    Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

    Brasília, em 05 de novembro de 1979; 158º da Independência e 91º da 
República. 

    JOÃO FIGUEIREDO 

    Cesar Cals Filho  
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LEI Nº 7.915, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1989 

    Dispõe sobre a transferência das ações 
representativas do capital da Nuclebrás 
Engenharia S.A. - NUCLEN, da Nuclebrás 
Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP e 
do acervo do Centro de Desenvolvimento 
de Tecnologia Nuclear - CDTN, e dá 
outras providências. 

    Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 
107, de 1989, que o Congresso Nacional aprovou, e eu NELSON CARNEIRO, 
Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único 
do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei: 

    Art. 1º São transferidos pela União: 

    I - à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, mediante 
capitalização, as ações representativas do capital da Nuclebrás Engenharia 
S.A. - NUCLEN, recebidas em dação em pagamento da Indústrias Nucleares 
do Brasil S.A. - INB; 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

    II - à Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, os bens e imóveis que 
constituem o acervo do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - 
CDTN, recebidos em dação em pagamento da INB. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

    Art. 2º Na qualidade de sucessora, a União substituirá a NUCLEBRÁS nas 
ações de desapropriação em curso na Justiça Federal, prosseguirá na 
desistência dessas ações e restituirá aos desapropriandos as respectivas 
áreas, cabendo ao seu representante judicial promover as medidas 
processuais necessárias a esse fim. 

    Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Providência já adotada. 

Art. 3º Os Orçamentos Gerais da União consignarão dotação destinada a 
complementar os recursos necessários à conclusão das usinas nucleoelétricas 
de Angra II e III. 

   Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Angra II está concluída. 

Art. 4º As ações de propriedades da INB, representativas do capital da 
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, são transferidas para a 
CNEN, independentemente de avaliação. 
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Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

    Parágrafo único. para fins contábeis, o valor das ações transferidas 
corresponderá ao apurado no último balanço realizado, corrigido 
monetariamente até a data de sua transferência. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

    Art. 5º Os recursos da União, a qualquer título recebidos pela INB e suas 
subsidiárias, serão contabilizados de acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

    Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

    Senado Federal, 7 de dezembro de 1989; 168º da Independência e 101º da 
República. 

    NELSON CARNEIRO 
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LEI Nº 8.631, DE 4 DE MARÇO DE 1993 
Dispõe sobre a fixação dos níveis das 
tarifas para o serviço público de energia 
elétrica, extingue o regime de 
remuneração garantida e dá outras 
providências. 

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

        Art. 1º Os níveis das tarifas de fornecimento de energia elétrica a serem 
cobradas de consumidores finais serão propostos pelo concessionário, ao 
Poder Concedente, que os homologará, observado o disposto nesta Lei. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        § 1º A ausência de manifestação de inconformidade do Poder 
Concedente, no prazo de quinze dias após a apresentação da proposta pelo 
concessionário, representará a homologação da mesma.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        § 2º Os níveis das tarifas a que se refere o "caput" deste artigo 
corresponderão aos valores necessários para a cobertura do custo do serviço 
de cada concessionário distribuidor, segundo suas características específicas, 
de modo a garantir a prestação dos serviços adequados.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        § 3º No custo do serviço mencionado no parágrafo anterior, além dos 
custos específicos dos concessionários públicos e privados, serão 
obrigatoriamente incluídos os valores relativos aos preços de energia elétrica 
comprada aos concessionários supridores, inclusive o transporte da energia 
gerada pela ITAIPU BINACIONAL, os relativos às quotas anuais da Reserva 
Global de Reversão - RGR, ao rateio do custo de combustíveis e às 
compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos devidos por 
usinas próprias.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        § 4º Respeitado o valor médio das tarifas de fornecimento, devidamente 
homologado na forma do disposto neste artigo, fica facultado ao concessionário 
distribuidor promover alterações compensatórias entre os níveis das tarifas de 
fornecimento relativos a cada classe de consumidor final.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        Art. 2º Os níveis das tarifas a serem praticadas no suprimento de energia 
elétrica serão propostos pelo concessionário supridor e homologados pelo 
Poder Concedente, como dispõe esta Lei.  
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Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        § 1º A ausência de manifestação de inconformidade do Poder 
Concedente, no prazo de quinze dias após a apresentação da proposta pelo 
concessionário, representará a homologação da mesma.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        § 2º Os níveis das tarifas a que se refere o "caput" deste artigo 
corresponderão aos valores necessários para cobertura do custo do serviço de 
cada concessionário supridor, segundo suas características específicas, de 
modo a garantir a prestação dos serviços adequados.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        § 3º No custo do serviço mencionado no parágrafo anterior, serão 
obrigatoriamente incluídos os valores relativos às quotas anuais da Reserva 
Global de Reversão - RGR e às compensações financeiras pela utilização de 
recursos hídricos.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        § 4º As tarifas de suprimento terão vigência sobre os consumos e 
demandas ocorridos a partir da data de sua homologação pelo Poder 
Concedente.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        Art. 3º Os concessionários supridores e supridos deverão celebrar 
contrato de suprimento de energia elétrica. (Revogado pela Lei nº 9.648, de 
1998) 

        § 1º O contrato a que se refere o caput deste artigo conterá a identificação 
das quantidades, os preços e as regras do intercâmbio de energia e obedecerá 
às leis específicas e ao que dispuser o regulamento desta lei.  

        § 2º A homologação pelo Poder Concedente dos níveis das tarifas 
propostos pelos concessionários de fornecimento e de suprimento estará 
condicionada à celebração do contrato a que se refere este artigo.  

        § 3º Os contratos de suprimento de energia elétrica e os contratos de 
transporte da energia gerada por Itaipu Binacional poderão ser celebrados 
diretamente com os concessionários distribuidores que forneçam a 
consumidores finais.  

        § 4º As garantias de pagamento nos contratos referidos neste artigo 
constituir-se-ão obrigatoriamente das receitas próprias dos concessionários 
supridos, com respectiva autorização de débito automático em suas contas 
correntes bancárias, uma vez caracterizado o inadimplemento.  



 61 

        § 5º O contrato de suprimento poderá conter dispositivo prevendo a 
dilação dos prazos de pagamento na proporção do inadimplemento de 
consumidores finais, devidamente comprovado.  

        Art. 4º Os concessionários reajustarão periodicamente os valores das 
tarifas mediante a utilização de fórmulas paramétricas e respectivos índices, 
conforme o que dispuser o regulamento desta Lei.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        Art. 5º A revisão dos níveis das tarifas obedecerá a legislação específica.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Considerado revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 

        Art. 6º Os concessionários inadimplentes com a União e suas entidades, 
os Estados e suas entidades, os Municípios e suas entidades, a Centrais 
Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, e suas controladas e demais 
empresas concessionárias do serviço público de energia elétrica ou os que não 
tenham celebrado os contratos de suprimento a que se refere o art. 3º desta 
Lei, não poderão receber recursos ou garantias, de qualquer natureza, da 
União e das entidades por ela controladas direta ou indiretamente.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
O Art. 3º foi revogado.  

        Art. 7º O regime de remuneração garantida e, em conseqüência, a Conta 
de Resultados a Compensar - CRC e a Reserva Nacional de Compensação de 
Remuneração - RENCOR, ficarão extintos na data de publicação do decreto 
regulamentador desta Lei.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

        § 1º A extinção da CRC e da RENCOR não exime os concessionários 
inadimplentes de quitar os respectivos débitos.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º Até 30 de junho de 1993, os concessionários que já tiverem firmado o 
contrato de suprimento, a que se refere o art. 3º desta Lei, poderão transferir 
para outros concessionários e para Itaipu Binacional parcelas dos seus saldos 
credores nas CRC, acumulados até a data da publicação do decreto de 
regulamentação desta Lei, excluídos os efeitos da correção monetária especial 
a que se refere o art. 2º da Lei nº 8.200, de 28 de junho de 1991. 

        § 2º Os concessionários que já tiverem firmado, até 30 de junho de 1993, 
o contrato de suprimento, a que se refere o art. 3º desta Lei, poderão transferir, 
à sua opção, para outros concessionários e para ITAIPU BINACIONAL, 
parcelas dos seus saldos credores de CRC, acumulados até 18 de março de 
1993, excluídos os efeitos da correção monetária especial a que se refere o art. 
2º da Lei nº 8.200, de 28 de junho de 1991. (Redação dada pela Lei nº 8.724, 
de 28/10/1993)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 
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        § 3º As parcelas dos saldos credores das CRC, referidas no parágrafo 
anterior, serão destinadas à quitação, mediante encontro de contas de débitos 
vencidos até 31 de dezembro de 1992, obedecida a seguinte ordem:  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

        a) relativos ao suprimento e ao transporte de energia elétrica gerada por 
Itaipu Binacional;  

        b) relativos ao suprimento de energia elétrica gerada por outros 
concessionários supridores;  

        c) remanescentes da RENCOR;  

        d) relativos aos suprimentos de combustíveis fósseis."  

        § 4º Após o encontro de contas efetuado na forma do parágrafo anterior, 
os detentores de créditos da CRC poderão compensá-los com os seguintes 
ativos da União existentes em 31 de dezembro de 1992: 

        § 4º Após o encontro de contas efetuado na forma do parágrafo anterior, 
os detentores de créditos de CRC poderão compensá-los com os seguintes 
ativos da União, existentes em 31 de dezembro de 1992: (Redação dada pela 
Lei nº 8.724, de 28/10/1993)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

        a) créditos a receber de compromissos internos e externos cujas garantias 
foram adimplidas pela União;  

        b) créditos a receber relativos a impostos federais;  

        c) créditos a receber relativos à RGR; e 

        d) outros ativos a critério do Ministério da Fazenda.  

        § 5º A Eletrobrás receberá créditos de CRC, de que sejam titulares 
concessionários de distribuição de energia elétrica, para compensação de 
débitos vencidos relativos a contratos de financiamentos com ela celebrados, 
podendo utilizar tais ativos para os efeitos do que estabelecem as alíneas a, b 
e d do parágrafo anterior. 

        § 5º Sobre o total dos créditos de CRC será considerado um redutor de 
25% (vinte e cinco por cento), aplicado quando de sua efetiva utilização, 
incidindo tão somente sobre a CRC formada em cada concessionário, 
devidamente reconhecida pelo DNAEE. (Redação dada pela Lei nº 8.724, de 
28/10/1993) 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada.  

        § 6º Os eventuais saldos de CRC, remanescentes em 30 de junho de 
1993, após as compensações autorizadas por esta Lei, poderão ser utilizados, 
durante o período da respectiva concessão ou em seu término, na forma e para 
os fins estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, ouvido o Ministério de Minas 
e Energia.  
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Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

        § 7º (VETADO.)   

        § 7º A ELETROBRÁS receberá créditos de CRC de que sejam titulares 
concessionários de energia elétrica, para compensação de débitos vencidos 
relativos a contratos de financiamentos com ela celebrados, podendo utilizar 
tais ativos para efeitos do que estabelecem as alíneas "a" e "c" do § 4º e para 
outras compensações em condições e critérios a serem estabelecidos pelo 
Ministério da Fazenda, ouvido o Ministério de Minas e Energia. (Redação dada 
pela Lei nº 8.724, de 28/10/1993)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

        § 8º Os lançamentos contábeis efetuados com valores da CRC, 
decorrentes da aplicação do previsto nesta Lei, serão considerados para efeito 
da tributação pelo Imposto sobre a Renda da pessoa jurídica titular da conta 
conforme as alíquotas vigentes às épocas de formação dos saldos, podendo o 
débito fiscal correspondente ser pago com os próprios créditos de CRC. 

        § 8º Os saldos de CRC após as compensações previstas nos §§ 3º e 4º 
poderão ser utilizados para quitação de débitos existentes em 31 de maio de 
1993, relativos ao suprimento e ao transporte de energia elétrica gerada por 
ITAIPU BINACIONAL e ao suprimento de eletricidade gerada por outros 
concessionários supridores. (Redação dada pela Lei nº 8.724, de 28/10/1993)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

        § 9º Os eventuais saldos remanescentes de CRC, após compensações 
autorizadas por esta Lei, ou aqueles existentes em virtude de não opção nos 
termos dos parágrafos anteriores, poderão ser utilizados durante o período da 
respectiva concessão, com a redução prevista no § 5º, na forma e para os fins 
estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, por proposta do Ministério de Minas 
e Energia, ou liquidados integralmente, ao término da concessão, de acordo 
com a legislação vigente. (Incluído pela Lei nº 8.724, de 28/10/1993) 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

        § 10. O Ministério da Fazenda fica autorizado a securitizar o saldo 
remanescente de CRC, exclusivamente após realizadas as compensações 
previstas nesta Lei, ou quando não houver débitos compensáveis, por 
solicitação expressa do concessionário e com anuência prévia do 
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, para utilização 
em condições e finalidades a serem estabelecidas por esse Ministério. (Incluído 
pela Lei nº 8.724, de 28/10/1993)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

        § 11. Os créditos de CRC, decorrentes das compensações realizadas na 
forma desta Lei, serão registrados no patrimônio líquido como subvenção para 
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investimento à conta de "Reserva de Capital". (Incluído pela Lei nº 8.724, de 
28/10/1993)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

        § 12. Os lançamentos efetuados com valores de CRC decorrentes da 
aplicação do disposto nesta Lei não serão considerados para efeitos de 
tributação do imposto sobre a renda de pessoa jurídica titular da conta e 
demais tributos e contribuições. (Incluído pela Lei nº 8.724, de 28/10/1993)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

        § 13. As utilizações dos eventuais saldos de CRC existentes após as 
compensações previstas nesta Lei terão o mesmo tratamento econômico, fiscal 
e contábil quando de sua utilização, observado o que dispõe o § 9º. (Incluído 
pela Lei nº 8.724, de 28/10/1993)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

        § 14. As empresas obrigadas a avaliar seus investimentos em sociedades 
controladas ou coligadas pelo valor do patrimônio líquido deverão reconhecer 
contabilmente os efeitos decorrentes das compensações de CRC registradas 
nas concessionárias como subvenção para investimento, em conta de 
"Reserva de Capital". (Incluído pela Lei nº 8.724, de 28/10/1993)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

        § 15. A redução definida no § 5º será contabilizada na conta de CRC 
constante do sistema extrapatrimonial do concessionário. (Incluído pela Lei nº 
8.724, de 28/10/1993)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

        Art. 8º Fica estendido a todos os concessionários distribuidores o rateio do 
custo de consumo de combustíveis para geração de energia elétrica nos 
sistemas isolados. 

        Art. 8º  Fica estendido a todos os concessionários distribuidores o rateio 
do custo de consumo de combustíveis, incluindo o de biodiesel, para geração 
de energia elétrica nos sistemas isolados, sem prejuízo do disposto no § 3º do 
art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.  (Redação dada pela Lei nº 
10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) 

        § 1º (VETADO) (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 10.833, de 
29.12.2003)  

        § 2º O custo a que se refere este artigo deverá incorporar os seguintes 
percentuais de todos os encargos e tributos incidentes, devendo o pagamento 
do rateio ser realizado pelo sistema de quotas mensais, baseadas em previsão 
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anual e ajustadas aos valores reais no próprio exercício de execução: (Incluído 
pela Lei nº 10.833, de 29.12.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I – 100% (cem por cento) para o ano de 2004; (Incluído pela Lei nº 10.833, 
de 29.12.2003)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo definido. 

        II – 80% (oitenta por cento) para o ano de 2005; (Incluído pela Lei nº 
10.833, de 29.12.2003)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo definido. 

        III – 60% (sessenta por cento) para o ano de 2006; (Incluído pela Lei nº 
10.833, de 29.12.2003)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo definido. 

        IV – 40% (quarenta por cento) para o ano de 2007; (Incluído pela Lei nº 
10.833, de 29.12.2003)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo definido. 

        V – 20% (vinte por cento) para o ano de 2008; e (Incluído pela Lei nº 
10.833, de 29.12.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        VI – 0 (zero) a partir de 2009. (Incluído pela Lei nº 10.833, de 29.12.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 9º O art. 4º e seus parágrafos da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, 
com a redação dada pelo Decreto nº 2.432, de 17 de maio de 1988, passam a 
vigorar com a seguinte redação: (Vide Lei nº 9.648, de 1998)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 4º Serão computadas no custo do serviço das empresas concessionárias, 
supridoras e supridas, quotas anuais da reversão, com a finalidade de prover 
recursos para reversão, encampação, expansão e melhoria dos serviços 
públicos de energia elétrica.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 1º A quota anual de reversão, a ser fixada pelo Poder Concedente, 
corresponde ao produto de até três por cento incidente sobre o investimento do 
concessionário composto pelo saldo "pro-rata tempore", nos exercícios de 
competência, do Ativo Imobilizado em Serviço, não se computando o Ativo 
Intangível, bem como deduzindo-se a Depreciação Acumulada, as Doações e 
Subvenções para Investimentos e Obrigações Especiais, Reversão, 
Amortização, Contribuição do Consumidor e Participação da União.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 
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§ 2º O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, do 
Ministério de Minas e Energia, fixará, nos termos da legislação em vigor e nos 
períodos de competência, os valores da quota anual de reversão para cada 
concessionário.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 3º Os concessionários de serviços públicos de energia elétrica, depositarão 
mensalmente, até o dia quinze de cada mês seguinte ao de competência, em 
agência do Banco do Brasil S.A., as parcelas duodecimais de sua quota anual 
de reversão na conta corrente da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 
ELETROBRÁS - Reserva Global de Reversão - RGR.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 4º A ELETROBRÁS destinará os recursos da RGR aos fins estipulados neste 
artigo, inclusive à concessão de financiamento às empresas concessionárias, 
para expansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica e para 
reativação do programa de conservação de energia elétrica, mediante projetos 
específicos.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 5º A ELETROBRÁS procederá a correção mensal da RGR de acordo com os 
índices de correção dos ativos permanentes e creditará a essa reserva juros de 
cinco por cento ao ano sobre o montante corrigido dos recursos utilizados. Os 
rendimentos dos recursos não utilizados reverterão, também, à conta da RGR. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 6º Ao DNAEE serão destinados dois por cento dos recursos da RGR, 
devidamente corrigidos monetariamente, para custear seus dispêndios com 
projetos e atividades relativos a hidrologia, hidrometeorologia, operação de 
rede hidrometeorológica nacional e fiscalização das concessões de energia 
elétrica.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 
§ 7º A ELETROBRÁS destinará anualmente, observado o percentual mínimo a 
ser estabelecido em regulamento, recursos da RGR arrecadada para 
financiamento de programas de eletrificação rural.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 
§ 8º Os recursos do Fundo de Reversão investidos pelos concessionários na 
expansão e melhoria dos sistemas até 31 de dezembro de 1971, bem como as 
retenções da Reserva Global de Reversão - RGR, efetuadas até 31 de 
dezembro de 1992, serão corrigidos monetariamente pelos mesmos índices de 
correção dos ativos permanentes dos concessionários do serviço público de 
energia elétrica e vencerão juros de cinco por cento ao ano, sobre o montante 
mensalmente corrigido, os quais serão depositados em nome da 
ELETROBRÁS." 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 
        Art. 10. O inadimplemento do recolhimento das parcelas das quotas 
anuais de RGR e CCC, e da compensação financeira pela utilização de 
recursos hídricos pelos concessionários acarretará a impossibilidade de revisão 
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e reajustamento de seus níveis de tarifas, independentemente do que dispuser 
o contrato respectivo. 

        Art. 10. O inadimplemento no recolhimento das parcelas das quotas 
anuais de Reserva Global de Reversão - RGR, Programa de Incentivo às 
Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, Conta de Desenvolvimento 
Energético – CDE, e Conta de Consumo de Combustíveis - CCC, da 
compensação financeira pela utilização de recursos hídricos pelas 
concessionárias, acarretará a impossibilidade de revisão e reajustamento de 
seus níveis de tarifas, independentemente do que dispuser o contrato 
respectivo e de recebimento de recursos provenientes da CCC, CDE e RGR. 
(Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) 

       Art. 10. O inadimplemento, pelas concessionárias, pelas permissionárias e 
pelas autorizadas, no recolhimento das parcelas das quotas anuais de Reserva 
Global de Reversão - RGR, Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica - PROINFA, Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, 
Conta de Consumo de Combustíveis - CCC, compensação financeira pela 
utilização de recursos hídricos e outros encargos tarifários criados por lei, bem 
como no pagamento pela aquisição de energia elétrica contratada de forma 
regulada e da Itaipu Binacional, acarretará a impossibilidade de revisão, exceto 
a extraordinária, e de reajuste de seus níveis de tarifas, assim como de 
recebimento de recursos provenientes da RGR, CDE e CCC. (Redação dada 
pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
        Art. 11. As propostas iniciais dos níveis das tarifas poderão contemplar 
programas graduais de recuperação dos níveis adequados, atendendo às 
diversidades econômicas e sociais das áreas de concessão, sem prejuízo dos 
reajustes periódicos previstos no art. 4º desta Lei. (Revogado pela Lei nº 9.069, 
de 29/06/1995) 

        Art. 12. A critério de cada concessionário, e por um prazo de cento e 
oitenta dias a partir da assinatura do contrato de suprimento, o Poder 
Concedente poderá continuar fixando os níveis das tarifas de fornecimento de 
energia elétrica a serem cobrados aos consumidores, em sua respectiva área 
de concessão.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: Considerado 
revogado pelos termos do § 1º do Art. 9º da Lei nº 8.987/95. 
        Art. 13. O concessionário de serviço público de distribuição de energia 
elétrica criará no âmbito de sua área de concessão, Conselho de 
Consumidores, de caráter consultivo, composto por igual número de 
representantes das principais classes tarifárias, voltado para orientação, 
análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento, tarifas e 
adequacidades dos serviços prestados ao consumidor final.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
        Art. 14. Ficam autorizados os concessionários a contratarem com seus 
consumidores fornecimentos que tenham por base tarifas diferenciadas, que 
contemplem o custo do respectivo atendimento, ou a existência de energia 
elétrica temporariamente excedente.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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        Art. 15. Fica a ELETROBRÁS autorizada a alienar as entidades do Poder 
Público as ações ordinárias que possui de empresas concessionárias de 
serviço público de distribuição de energia elétrica, admitida a manutenção de 
participação acionária minoritária.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
        Art. 16. O Poder Executivo regulamentará esta Lei nº prazo de trinta dias.  

        Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados o 
art. 1º e a alínea "e" do § 2º do art. 2º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, 
com a redação dada pelo Decreto-lei nº 1.506, de 23 de dezembro de 1976; o 
parágrafo único do art. 7º da Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973; os arts. 1º, 2º, 
3º e 13 do Decreto-lei nº 2.432, de 17 de maio de 1988; a alínea "d" do art. 4º 
do Decreto-lei nº 1.383, de 26 de dezembro de 1974, e demais disposições em 
contrário.  

Brasília, 4 de março de 1993; 172º da Independência e 105º da República. 

ITAMAR FRANCO 

Paulino Cícero de Vasconcellos 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 29.1.1993 



 69 

LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996  

Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL, disciplina o regime das concessões de 
serviços públicos de energia elétrica e dá outras 
providências. 

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

Capítulo I 

DAS ATRIBUIÇÕES E DA ORGANIZAÇÃO 

        Art. 1º É instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 
autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com 
sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado.   

Revogado por consolidação.  Considerado na Lei Consolidada. 

       Art. 2º A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por finalidade 
regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de 
energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo 
federal.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. No exercício de suas atribuições, a ANEEL promoverá a 
articulação com os Estados e o Distrito Federal, para o aproveitamento 
energético dos cursos de água e a compatibilização com a política nacional de 
recursos hídricos. (Revogado pela Lei nº 10.848, de 2004) 

        Art. 3º Além das incumbências prescritas nos arts. 29 e 30 da Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, aplicáveis aos serviços de energia elétrica, 
compete especialmente à ANEEL:  

        Art. 3º  Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, VI, VII, X, XI e 
XII do art. 29 e no art. 30 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, de outras 
incumbências expressamente previstas em lei e observado o disposto no § 1º, 
compete à ANEEL: (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: O artigo 3º não tem §1º. O que está disposto no parágrafo único 
foi levado para o TÍTULO V, CAPÍTULO V – DA PROTEÇÃO DA ORDEM 
ECONÔMICA. 

        I - implementar as políticas e diretrizes do governo federal para a 
exploração da energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos, 
expedindo os atos regulamentares necessários ao cumprimento das normas 
estabelecidas pela Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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        II - promover as licitações destinadas à contratação de concessionárias de 
serviço público para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e 
para a outorga de concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos; 

        II - promover, mediante delegação, com base no plano de outorgas e 
diretrizes aprovadas pelo Poder Concedente, os procedimentos licitatórios para 
a contratação de concessionárias e permissionárias de serviço público para 
produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e para a outorga de 
concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos; (Redação dada pela 
Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        III - definir o aproveitamento ótimo de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 5º 
da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995; (Revogado pela Lei nº 10.848, de 2004) 

        IV - celebrar e gerir os contratos de concessão ou de permissão de 
serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, 
expedir as autorizações, bem como fiscalizar, diretamente ou mediante 
convênios com órgãos estaduais, as concessões e a prestação dos serviços de 
energia elétrica;  

        IV - gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos 
de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, bem como fiscalizar, 
diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões, as 
permissões e a prestação dos serviços de energia elétrica; (Redação dada pela 
Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        V - dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre 
concessionárias, permissionárias, autorizadas, produtores independentes e 
autoprodutores, bem como entre esses agentes e seus consumidores;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        VI - fixar os critérios para cálculo do preço de transporte de que trata o § 
6º do art. 15 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e arbitrar seus valores nos 
casos de negociação frustrada entre os agentes envolvidos;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Compatibilização com o inciso XVIII do mesmo artigo, incluído 
pela Lei nº 10.848, de 2004, que determina que a ANEEL define as tarifas de 
uso dos sistemas de transmissão e distribuição. A negociação, que na redação 
original incluía valores do acesso e uso (preço de transporte) ficou legalmente 
restrita ao acesso. 

        VII - articular com o órgão regulador do setor de combustíveis fósseis e 
gás natural os critérios para fixação dos preços de transporte desses 
combustíveis, quando destinados à geração de energia elétrica, e para 
arbitramento de seus valores, nos casos de negociação frustrada entre os 
agentes envolvidos; 
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        VIII - estabelecer, com vistas a propiciar concorrência efetiva entre os 
agentes e a impedir a concentração econômica nos serviços e atividades de 
energia elétrica, restrições, limites ou condições para empresas, grupos 
empresariais e acionistas, quanto à obtenção e transferência de concessões, 
permissões e autorizações, à concentração societária e à realização de 
negócios entre si; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        IX - zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da concorrência, 
monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor de 
energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        X - fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários, 
permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, 
observado o limite, por infração, de 2% (dois por cento) do faturamento, ou do 
valor estimado da energia produzida nos casos de autoprodução e produção 
independente, correspondente aos últimos doze meses anteriores à lavratura 
do auto de infração ou estimados para um período de doze meses caso o 
infrator não esteja em operação ou esteja operando por um período inferior a 
doze meses. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        XI - estabelecer tarifas para o suprimento de energia elétrica realizado às 
concessionárias e permissionárias de distribuição, inclusive às Cooperativas de 
Eletrificação Rural enquadradas como permissionárias, cujos mercados 
próprios sejam inferiores a 300 GWh/ano, e tarifas de fornecimento às 
Cooperativas autorizadas, considerando parâmetros técnicos, econômicos, 
operacionais e a estrutura dos mercados atendidos; (Incluído pela Lei nº 
10.438, de 2002) 

        XI - estabelecer tarifas para o suprimento de energia elétrica realizado às 
concessionárias e permissionárias de distribuição, inclusive às Cooperativas de 
Eletrificação Rural enquadradas como permissionárias, cujos mercados 
próprios sejam inferiores a 500 (quinhentos) GWh/ano, e tarifas de 
fornecimento às Cooperativas autorizadas, considerando parâmetros técnicos, 
econômicos, operacionais e a estrutura dos mercados atendidos; (Redação 
dada pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        XII - estabelecer, para cumprimento por parte de cada concessionária e 
permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, as metas 
a serem periodicamente alcançadas, visando a universalização do uso da 
energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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        XIII - efetuar o controle prévio e a posteriori de atos e negócios jurídicos a 
serem celebrados entre concessionárias, permissionárias, autorizadas e seus 
controladores, suas sociedades controladas ou coligadas e outras sociedades 
controladas ou coligadas de controlador comum, impondo-lhes restrições à 
mútua constituição de direitos e obrigações, especialmente comerciais e, no 
limite, a abstenção do próprio ato ou contrato. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 
2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        XIV - aprovar as regras e os procedimentos de comercialização de energia 
elétrica, contratada de formas regulada e livre; (Incluído pela Lei nº 10.848, de 
2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        XV - promover processos licitatórios para atendimento às necessidades do 
mercado; (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        XVI - homologar as receitas dos agentes de geração na contratação 
regulada e as tarifas a serem pagas pelas concessionárias, permissionárias ou 
autorizadas de distribuição de energia elétrica, observados os resultados dos 
processos licitatórios referidos no inciso XV do caput deste artigo;  (Incluído 
pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        XVII - estabelecer mecanismos de regulação e fiscalização para garantir o 
atendimento à totalidade do mercado de cada agente de distribuição e de 
comercialização de energia elétrica, bem como à carga dos consumidores que 
tenham exercido a opção prevista nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de 
julho de 1995; (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        XVIII - definir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, 
sendo que as de transmissão devem ser baseadas nas seguintes diretrizes: 
(Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: As diretrizes citadas estão consideradas no Capítulo relativo às 
tarifas. 

        a) assegurar arrecadação de recursos suficientes para cobertura dos 
custos dos sistemas de transmissão; e (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: As diretrizes citadas estão consideradas no Capítulo relativo às 
tarifas. 
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        b) utilizar sinal locacional visando a assegurar maiores encargos para os 
agentes que mais onerem o sistema de transmissão; (Incluído pela Lei nº 
10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: As diretrizes citadas estão consideradas no Capítulo relativo às 
tarifas. 

        XIX - regular o serviço concedido, permitido e autorizado e fiscalizar 
permanentemente sua prestação. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) 
Considerado na Lei Consolidada. 

       Art. 3º -  Parágrafo único. No exercício da competência prevista nos incisos 
VIII e IX, a ANEEL deverá articular-se com a Secretaria de Direito Econômico 
do Ministério da Justiça. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa: Parágrafo único levado para o TÍTULO V,  CAPÍTULO V – DA 
PROTEÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA. 

        Art. 3º-A  Além das competências previstas nos incisos IV, VIII e IX do art. 
29 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, aplicáveis aos serviços de 
energia elétrica, compete ao Poder Concedente: (Incluído pela Lei nº 10.848, 
de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - elaborar o plano de outorgas, definir as diretrizes para os 
procedimentos licitatórios e promover as licitações destinadas à contratação de 
concessionários de serviço público para produção, transmissão e distribuição 
de energia elétrica e para a outorga de concessão para aproveitamento de 
potenciais hidráulicos; (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - celebrar os contratos de concessão ou de permissão de serviços 
públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público e expedir 
atos autorizativos. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º  No exercício das competências referidas no inciso IV do art. 29 da 
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e das competências referidas nos 
incisos I e II do caput deste artigo, o Poder Concedente ouvirá previamente a 
ANEEL. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º No exercício das competências referidas no inciso I do caput deste 
artigo, o Poder Concedente delegará à ANEEL a operacionalização dos 
procedimentos licitatórios. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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        § 3º A celebração de contratos e a expedição de atos autorizativos de que 
trata o inciso II do caput deste artigo poderão ser delegadas à ANEEL. (Incluído 
pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 4º O exercício pela ANEEL das competências referidas nos incisos VIII e 
IX do art. 29 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dependerá de 
delegação expressa do Poder Concedente. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 
2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 4º A ANEEL será dirigida por um Diretor-Geral e quatro Diretores, em 
regime de colegiado, cujas funções serão estabelecidas no ato administrativo 
que aprovar a estrutura organizacional da autarquia.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º O decreto de constituição da ANEEL indicará qual dos diretores da 
autarquia terá a incumbência de, na qualidade de ouvidor, zelar pela qualidade 
do serviço público de energia elétrica, receber, apurar e solucionar as 
reclamações dos usuários.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: O Decreto nº 2.335, DE 06.10.1997, já fez a referida indicação. 

        § 2º É criado, na ANEEL, o cargo de Diretor-Geral, do Grupo Direção e 
Assessoramento Superiores, código DAS 101.6.  (Revogado pela Lei nº 9.649, 
de 1998) 

        § 3º O processo decisório que implicar afetação de direitos dos agentes 
econômicos do setor elétrico ou dos consumidores, mediante iniciativa de 
projeto de lei ou, quando possível, por via administrativa, será precedido de 
audiência pública convocada pela ANEEL.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 5º O Diretor-Geral e os demais Diretores serão nomeados pelo 
Presidente da República para cumprir mandatos não coincidentes de quatro 
anos, ressalvado o que dispõe o art. 29.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: O disposto no art. 29 corresponde a providência já adotada. 

        Parágrafo único. A nomeação dos membros da Diretoria dependerá de 
prévia aprovação do Senado Federal, nos termos da alínea "f" do inciso III do 
art. 52 da Constituição Federal.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada.  

        Art. 6º Está impedida de exercer cargo de direção na ANEEL a pessoa 
que mantiver os seguintes vínculos com qualquer empresa concessionária, 
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permissionária, autorizada, produtor independente, autoprodutor ou prestador 
de serviço contratado dessas empresas sob regulamentação ou fiscalização da 
autarquia:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - acionista ou sócio com participação individual direta superior a três 
décimos por cento no capital social ou superior a dois por cento no capital 
social de empresa controladora;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - membro do conselho de administração, fiscal ou de diretoria executiva;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        III - empregado, mesmo com o contrato de trabalho suspenso, inclusive 
das empresas controladoras ou das fundações de previdência de que sejam 
patrocinadoras.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. Também está impedido de exercer cargo de direção da 
ANEEL membro do conselho ou diretoria de associação regional ou nacional, 
representativa de interesses dos agentes mencionados no caput, de categoria 
profissional de empregados desses agentes, bem como de conjunto ou classe 
de consumidores de energia.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 7º A administração da ANEEL será objeto de contrato de gestão, 
negociado e celebrado entre a Diretoria e o Poder Executivo no prazo máximo 
de noventa dias após a nomeação do Diretor-Geral, devendo uma cópia do 
instrumento ser encaminhada para registro no Tribunal de Contas da União, 
onde servirá de peça de referência em auditoria operacional.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Prazo já cumprido. 

        § 1º O contrato de gestão será o instrumento de controle da atuação 
administrativa da autarquia e da avaliação do seu desempenho e elemento 
integrante da prestação de contas do Ministério de Minas e Energia e da 
ANEEL, a que se refere o art. 9º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, sendo 
sua inexistência considerada falta de natureza formal, de que trata o inciso II do 
art. 16 da mesma Lei.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º Além de estabelecer parâmetros para a administração interna da 
autarquia, os procedimentos administrativos, inclusive para efeito do disposto 
no inciso V do art. 3º, o contrato de gestão deve estabelecer, nos programas 
anuais de trabalho, indicadores que permitam quantificar, de forma objetiva, a 
avaliação do seu desempenho.  
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 3º O contrato de gestão será avaliado periodicamente e, se necessário, 
revisado por ocasião da renovação parcial da diretoria da autarquia, sem 
prejuízo da solidariedade entre seus membros.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 8º A exoneração imotivada de dirigente da ANEEL somente poderá 
ser promovida nos quatros meses iniciais do mandato, findos os quais é 
assegurado seu pleno e integral exercício. (Revogado pela Lei nº 9.986, de 
2000) 

        Parágrafo único. Constituem motivos para a exoneração de dirigente da 
ANEEL, em qualquer época, a prática de ato de improbidade administrativa, a 
condenação penal transitada em julgado e o descumprimento injustificado do 
contrato de gestão. (Revogado pela Lei nº 9.986, de 2000) 

        Art. 9º O ex-dirigente da ANEEL continuará vinculado à autarquia nos 
doze meses seguintes ao exercício do cargo, durante os quais estará impedido 
de prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma ou natureza 
do contrato, qualquer tipo de serviço às empresas sob sua regulamentação ou 
fiscalização, inclusive controladas, coligadas ou subsidiárias.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Conflitante com o art. 8º da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, 
com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001. 

        § 1º Durante o prazo da vinculação estabelecida neste artigo, o ex-
dirigente continuará prestando serviço à ANEEL ou a qualquer outro órgão da 
administração pública direta da União, em área atinente à sua qualificação 
profissional, mediante remuneração equivalente à do cargo de direção que 
exerceu.  

Revogado por consolidação.  Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Vide art. 8º da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, com a 
redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001. 

        § 2º Incorre na prática de advocacia administrativa, sujeitando-se o infrator 
às penas previstas no art. 321 do Código Penal, o ex-dirigente da ANEEL, 
inclusive por renúncia ao mandato, que descumprir o disposto no caput deste 
artigo.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada Justificativa: 
Vide o art. 8º da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, com a redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001. 

        § 3º Exclui-se do disposto neste artigo o ex-dirigente que for exonerado no 
prazo indicado no caput do artigo anterior ou pelos motivos constantes de seu 
parágrafo único.  
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Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: O artigo anterior (art. 8º) foi revogado pela Lei nº 9.986, de 18 de 
julho de 2000. 

        Art. 10. Os cargos em comissão da autarquia serão exercidos, 
preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou 
profissional da autarquia, aplicando-se-lhes as mesmas restrições do art. 6º 
quando preenchidos por pessoas estranhas aos quadros da ANEEL, exceto no 
período a que se refere o art. 29.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. Ressalvada a participação em comissões de trabalho 
criadas com fim específico, duração determinada e não integrantes da estrutura 
organizacional da autarquia, é vedado à ANEEL requisitar, para lhe prestar 
serviço, empregados de empresas sob sua regulamentação ou fiscalização.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Capítulo II 

DAS RECEITAS E DO ACERVO DA AUTARQUIA 

        Art. 11. Constituem receitas da Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - recursos oriundos da cobrança da taxa de fiscalização sobre serviços 
de energia elétrica, instituída por esta Lei; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - recursos ordinários do Tesouro Nacional consignados no Orçamento 
Fiscal da União e em seus créditos adicionais, transferências e repasses que 
lhe forem conferidos;  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Excluído em função do prazo do parágrafo único. 

        III - produto da venda de publicações, material técnico, dados e 
informações, inclusive para fins de licitação pública, de emolumentos 
administrativos e de taxas de inscrição em concurso público; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        IV - rendimentos de operações financeiras que realizar;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        V - recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados 
com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou 
internacionais;  
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        VI - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem 
destinados;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        VII - valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de 
sua propriedade.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. O orçamento anual da ANEEL, que integra a Lei 
Orçamentária da União, nos termos do inciso I do § 5º do art. 165 da 
Constituição Federal, deve considerar as receitas previstas neste artigo de 
forma a dispensar, no prazo máximo de três anos, os recursos ordinários do 
Tesouro Nacional.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Excluído o prazo por já ter decorrido. 

        Art. 12. É instituída a Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia 
Elétrica, que será anual, diferenciada em função da modalidade e proporcional 
ao porte do serviço concedido, permitido ou autorizado, aí incluída a produção 
independente de energia elétrica e a autoprodução de energia.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º A taxa de fiscalização, equivalente a cinco décimos por cento do valor 
do benefício econômico anual auferido pelo concessionário, permissionário ou 
autorizado, será determinada pelas seguintes fórmulas:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - TFg = P x Gu 

        onde: 

        TFg = taxa de fiscalização da concessão de geração; 

        P = potência instalada para o serviço de geração; 

        Gu = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração 
do serviço de geração. 

        II - TFt = P x Tu 

        onde: 

        TFt = taxa de fiscalização da concessão de transmissão; 

        P = potência instalada para o serviço de transmissão; 

        Tu = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração 
do serviço de transmissão. 
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        III - TFd = [Ed / (FC x 8,76)] x Du 

        onde: 

        TFd = taxa de fiscalização da concessão de distribuição; 

        Ed = energia anual faturada com o serviço concedido de distribuição, em 
megawatt/hora; 

        FC = fator de carga médio anual das instalações de distribuição, 
vinculadas ao serviço concedido; 

        Du = 0,5% do valor unitário do benefício anual decorrente da exploração 
do serviço de distribuição.  

        § 2º Para determinação do valor do benefício econômico a que se refere o 
parágrafo anterior, considerar-se-á a tarifa fixada no respectivo contrato de 
concessão ou no ato de outorga da concessão, permissão ou autorização, 
quando se tratar de serviço público, ou no contrato de venda de energia, 
quando se tratar de produção independente.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa 1: Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a delegação de 
serviços públicos só pode ser feita através de concessão ou de permissão. 
Justificativa 2: Com as alterações introduzidas pelas leis nº 9.648_98 e nº 
10.848/04, não há como se falar em tarifas quando praticados os CCEARs ou 
os contratos de venda de energia no ambiente de contratação livre, ainda que 
por “concessionários de serviços públicos”. 

        § 3º No caso de exploração para uso exclusivo, o benefício econômico 
será calculado com base na estipulação de um valor típico para a unidade de 
energia elétrica gerada.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 13. A taxa anual de fiscalização será devida pelos concessionários, 
permissionários e autorizados a partir de 1º de janeiro de 1997, devendo ser 
recolhida diretamente à ANEEL, em duodécimos, na forma em que dispuser o 
regulamento desta Lei.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Data já superada. 

        § 1º Do valor global das quotas da Reserva Global de Reversão - RGR, de 
que trata o art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, com a redação dada 
pelo art. 9º da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, devidas pelos 
concessionários e permissionários, será deduzido o valor da taxa de 
fiscalização, vedada qualquer majoração de tarifas por conta da instituição 
desse tributo.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: O dispositivo relativo à RGR foi incluído na Seção II do Capítulo I 
do Título VI. 
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        § 2º A Reserva Global de Reversão de que trata o parágrafo anterior é 
considerada incluída nas tarifas de energia elétrica, com as alterações 
seguintes:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - é fixada em até dois e meio por cento a quota anual de reversão que 
incidirá sobre os investimentos dos concessionários e permissionários, nos 
termos estabelecidos pelo art. 9º da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, 
observado o limite de três por cento da receita anual;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Fusão dos termos estabelecidos no  Art. 13 da  Lei nº 9427/96 
com o art. 4º da Lei nº 5655/71. 

        II - do total dos recursos arrecadados a partir da vigência desta Lei, 
cinqüenta por cento, no mínimo, serão destinados para aplicação em 
investimentos no Setor Elétrico das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
dos quais 1/2  em programas de eletrificação rural, conservação e uso racional 
de energia e atendimento de comunidades de baixa renda.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        III - os recursos referidos no inciso anterior poderão ser contratados 
diretamente com Estados, Municípios e concessionários de serviço público de 
energia elétrica; 

        III - os recursos referidos neste artigo poderão ser contratados 
diretamente com Estados, Municípios, concessionárias e permissionárias de 
serviço público de energia elétrica e agentes autorizados, assim como 
Cooperativas de Eletrificação Rural, Cooperativas responsáveis pela 
implantação de infra-estrutura em projetos de reforma agrária e Consórcios 
Intermunicipais; (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        IV - os recursos destinados ao semi-árido da Região Nordeste serão 
aplicados a taxas de financiamento não superiores às previstas para os 
recursos a que se refere a alínea "c" do inciso I do art. 159 da Constituição 
Federal.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        V - as condições de financiamento previstas no inciso IV poderão ser 
estendidas, a critério da Aneel, aos recursos contratados na forma do inciso III 
que se destinem a programas vinculados às metas de universalização do 
serviço público de energia elétrica nas regiões mencionadas no inciso II. 
(Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Capítulo III 

DO REGIME ECONÔMICO E FINANCEIRO DAS 
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CONCESSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA 

        Art. 14. O regime econômico e financeiro da concessão de serviço público 
de energia elétrica, conforme estabelecido no respectivo contrato, compreende:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - a contraprestação pela execução do serviço, paga pelo consumidor 
final com tarifas baseadas no serviço pelo preço, nos termos da Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - a responsabilidade da concessionária em realizar investimentos em 
obras e instalações que reverterão à União na extinção do contrato, garantida a 
indenização nos casos e condições previstos na Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, e nesta Lei, de modo a assegurar a qualidade do serviço de 
energia elétrica;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        III - a participação do consumidor no capital da concessionária, mediante 
contribuição financeira para execução de obras de interesse mútuo, conforme 
definido em regulamento;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        IV - apropriação de ganhos de eficiência empresarial e da competitividade;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        V - indisponibilidade, pela concessionária, salvo disposição contratual, dos 
bens considerados reversíveis.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 15. Entende-se por serviço pelo preço o regime econômico-financeiro 
mediante o qual as tarifas máximas do serviço público de energia elétrica são 
fixadas: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - no contrato de concessão ou permissão resultante de licitação pública, 
nos termos da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - no contrato que prorrogue a concessão existente, nas hipóteses 
admitidas na Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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        III - no contrato de concessão celebrado em decorrência de 
desestatização, nos casos indicados no art. 27 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        IV - em ato específico da ANEEL, que autorize a aplicação de novos 
valores, resultantes de revisão ou de reajuste, nas condições do respectivo 
contrato.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º A manifestação da ANEEL para a autorização exigida no inciso IV 
deste artigo deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias a contar da 
apresentação da proposta da concessionária ou permissionária, vedada a 
formulação de exigências que não se limitem à comprovação dos fatos 
alegados para a revisão ou reajuste, ou dos índices utilizados.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º A não manifestação da ANEEL, no prazo indicado, representará a 
aceitação dos novos valores tarifários apresentados, para sua imediata 
aplicação.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 16. Os contratos de concessão referidos no artigo anterior, ao detalhar 
a cláusula prevista no inciso V do art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, poderão prever o compromisso de investimento mínimo anual da 
concessionária destinado a atender a expansão do mercado e a ampliação e 
modernização das instalações vinculadas ao serviço.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 17. A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de energia 
elétrica a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e 
cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com antecedência de quinze 
dias ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. O Poder Público que receber a comunicação adotará as 
providências administrativas para preservar a população dos efeitos da 
suspensão do fornecimento de energia, sem prejuízo das ações de 
responsabilização pela falta de pagamento que motivou a medida. 

        § 1º O Poder Público que receber a comunicação adotará as providências 
administrativas para preservar a população dos efeitos da suspensão do 
fornecimento de energia elétrica, inclusive dando publicidade à contingência, 
sem prejuízo das ações de responsabilização pela falta de pagamento que 
motivou a medida. (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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        § 2º Sem prejuízo do disposto nos contratos em vigor, o atraso do 
pagamento de faturas de compra de energia elétrica e das contas mensais de 
seu fornecimento aos consumidores, do uso da rede básica e das instalações 
de conexão, bem como do recolhimento mensal dos encargos relativos às 
quotas da Reserva Global de Reversão - RGR, à compensação financeira pela 
utilização de recursos hídricos, ao uso de bem público, ao rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis - CCC, à Conta de Desenvolvimento Energético - 
CDE e à Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica, implicará a 
incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de até 5% 
(cinco por cento), a ser fixada pela Aneel, respeitado o limite máximo admitido 
pela legislação em vigor. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002) 

        § 2º Sem prejuízo do disposto nos contratos em vigor, o atraso do 
pagamento de faturas de compra de energia elétrica e das contas mensais de 
seu fornecimento aos consumidores, do uso da rede básica e das instalações 
de conexão, bem como do recolhimento mensal dos encargos relativos às 
quotas da Reserva Global de Reversão – RGR, à compensação financeira pela 
utilização de recursos hídricos, ao uso de bem público, ao rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, à Conta de Desenvolvimento Energético – 
CDE, ao Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – 
PROINFA e à Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica, implicará 
a incidência de juros de mora de um por cento ao mês e multa de até cinco por 
cento, a ser fixada pela ANEEL, respeitado o limite máximo admitido pela 
legislação em vigor. (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 18. A ANEEL somente aceitará como bens reversíveis da 
concessionária ou permissionária do serviço público de energia elétrica aqueles 
utilizados, exclusiva e permanentemente, para produção, transmissão e 
distribuição de energia elétrica.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 19. Na hipótese de encampação da concessão, a indenização devida 
ao concessionário, conforme previsto no art. 36 da Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, compreenderá as perdas decorrentes da extinção do 
contrato, excluídos os lucros cessantes.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Capítulo IV 

DA DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

        Art. 20. Sem prejuízo do disposto na alínea "b" do inciso XII do art. 21 e no 
inciso XI do art. 23 da Constituição Federal, a execução das atividades 
complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e 
instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada pela União para os 
Estados e o Distrito Federal, mediante convênio de cooperação.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 



 84 

        § 1º A descentralização abrangerá os serviços e instalações de energia 
elétrica prestados e situados no território da respectiva unidade federativa, 
exceto:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - os de geração de interesse do sistema elétrico interligado;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - os de transmissão integrante da rede básica.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º A delegação de que trata este Capítulo será conferida desde que o 
Distrito Federal ou o Estado interessado possua serviços técnicos e 
administrativos competentes, devidamente organizados e aparelhados para 
execução das respectivas atividades, conforme condições estabelecidas em 
regulamento.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 3º A execução, pelos Estados e Distrito Federal, das atividades 
delegadas será permanentemente acompanhada e avaliada pela ANEEL, nos 
termos do respectivo convênio.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 21. Na execução das atividades complementares de regulação, 
controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica, a unidade 
federativa observará as pertinentes normas legais e regulamentares federais.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º As normas de regulação complementar baixadas pela unidade 
federativa deverão se harmonizar com as normas expedidas pela ANEEL.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º É vedado à unidade federativa conveniada exigir de concessionária 
ou permissionária sob sua ação complementar de regulação, controle e 
fiscalização obrigação não exigida ou que resulte em encargo distinto do 
exigido de empresas congêneres, sem prévia autorização da ANEEL.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 22. Em caso de descentralização da execução de atividades relativas 
aos serviços e instalações de energia elétrica, parte da taxa de fiscalização 
correspondente, prevista no art. 12 desta Lei, arrecadada na respectiva 
unidade federativa, será a esta transferida para custeio de seus serviços, na 
forma do convênio celebrado.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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Capítulo V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

        Art. 23. As licitações realizadas para outorga de concessões devem 
observar o disposto nesta Lei, nas Leis noS 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
9.074, de 7 de julho de 1995, e, como norma geral, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada.. 

        § 1º Nas licitações destinadas a contratar concessões e permissões de 
serviço público e uso de bem público é vedada a declaração de inexigibilidade 
prevista no art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º Nas licitações mencionadas no parágrafo anterior, a declaração de 
dispensa de licitação só será admitida quando não acudirem interessados à 
primeira licitação e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo 
para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições estabelecidas 
no edital, ainda que modifiquem condições vigentes de concessão, permissão 
ou uso de bem público cujos contratos estejam por expirar.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 24. As licitações para exploração de potenciais hidráulicos serão 
processadas nas modalidades de concorrência ou de leilão e as concessões 
serão outorgadas a título oneroso.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. No caso de leilão, somente poderão oferecer proposta os 
interessados pré-qualificados, conforme definido no procedimento 
correspondente.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 25. No caso de concessão ou autorização para produção 
independente de energia elétrica, o contrato ou ato autorizativo definirá as 
condições em que o produtor independente poderá realizar a comercialização 
de energia elétrica produzida e da que vier a adquirir, observado o limite de 
potência autorizada, para atender aos contratos celebrados, inclusive na 
hipótese de interrupção da geração de sua usina em virtude de determinação 
dos órgãos responsáveis pela operação otimizada do sistema elétrico.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 26. Depende de autorização da ANEEL:  

        Art. 26.  Cabe ao Poder Concedente, diretamente ou mediante delegação 
à ANEEL, autorizar:  (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)  
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração.  
Justificativa: Fusão de artigos. 

       I - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a mil kW e 
igual ou inferior a dez mil kW destinado à produção independente; 

        II - a importação e a exportação de energia elétrica por produtor 
independente, bem como a implantação do sistema de transmissão associado. 

        I - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000 
kW e igual ou inferior a 30.000 kW, destinado a produção independente ou 
autoprodução, mantidas as características de pequena central hidrelétrica; 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - a compra e venda de energia elétrica, por agente comercializador; 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        III - a importação e exportação de energia elétrica, bem como a 
implantação dos respectivos sistemas de transmissão associados; (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        IV - a comercialização, eventual e temporária, pelos autoprodutores, de 
seus excedentes de energia elétrica. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        V - os acréscimos de capacidade de geração, objetivando o 
aproveitamento ótimo do potencial hidráulico. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 
2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º Para cada aproveitamento de que trata o inciso I, a ANEEL estipulará 
percentual de redução não inferior a 50% (cinqüenta por cento), a ser aplicado 
aos valores das tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e 
distribuição, de forma a garantir competitividade à energia ofertada pelo 
empreendimento. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

        § 1º A Aneel estipulará percentual de redução não inferior a 50% 
(cinqüenta por cento), a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de 
transmissão e distribuição, incidindo da produção ao consumo da energia 
comercializada pelos aproveitamentos de que trata o inciso I deste artigo e 
para os empreendimentos a partir de fontes eólica e biomassa, assim como os 
de cogeração qualificada, conforme regulamentação da Aneel, dentro dos 
limites de potências estabelecidas no referido inciso I. (Redação dada pela Lei 
nº 10.438, de 2002) 
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        § 1º Para o aproveitamento referido no inciso I do caput, os 
empreendimentos hidroelétricos com potência igual ou inferior a 1.000 kW e 
aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa e co-geração qualificada, 
conforme regulamentação da ANEEL, cuja potência instalada seja menor ou 
igual a 30.000 kW, a ANEEL estipulará percentual de redução não inferior a 
cinqüenta por cento a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de 
transmissão e de distribuição, incidindo na produção e no consumo da energia 
comercializada pelos aproveitamentos. (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 
2003) 

        § 1º  Para o aproveitamento referido no inciso I do caput deste artigo, para 
os empreendimentos hidroelétricos com potência igual ou inferior a 1.000 (mil) 
kW e para aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa e co-geração 
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, cuja potência injetada nos 
sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 30.000 (trinta 
mil) kW, a ANEEL estipulará percentual de redução não inferior a 50% 
(cinqüenta por cento) a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de 
transmissão e de distribuição, incidindo na produção e no consumo da energia 
comercializada pelos aproveitamentos. (Redação dada pela Lei nº 11.488, de 
2007)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º Ao aproveitamento referido neste artigo que funcionar interligado ao 
sistema elétrico, é assegurada a participação nas vantagens técnicas e 
econômicas da operação interligada, devendo também submeter-se ao rateio 
do ônus, quando ocorrer. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

        § 2º Ao aproveitamento referido neste artigo que funcionar interligado e ou 
integrado ao sistema elétrico, é assegurada a participação nas vantagens 
técnicas e econômicas da operação interligada, especialmente em sistemática 
ou mecanismo de realocação de energia entre usinas, destinado a mitigação 
dos riscos hidrológicos, devendo também se submeter ao rateio do ônus, 
quando ocorrer. (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 3º A comercialização da energia elétrica resultante da atividade referida 
nos incisos II, III e IV, far-se-á nos termos dos arts. 12, 15 e 16 da Lei nº 9.074, 
de 1995. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 4º É estendido às usinas hidrelétricas referidas no inciso I que iniciarem 
a operação após a publicação desta Lei, a isenção de que trata o inciso I do 
art. 4º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. (Incluído pela Lei nº 9.648, 
de 1998)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 5º Os aproveitamentos referidos no inciso I poderão comercializar 
energia elétrica com consumidores cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, 
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independentemente dos prazos de carência constantes do art. 15 da Lei nº 
9.074, de 1995. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

        § 5º O aproveitamento referido no inciso I e aqueles a partir de fontes 
eólica, biomassa ou solar poderão comercializar energia elétrica com 
consumidor ou conjunto de consumidores reunidos por comunhão de 
interesses de fato ou direito, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, 
independentemente dos prazos de carência constantes do art. 15 da Lei nº 
9.074, de 7 de julho de 1995, observada a regulamentação da Aneel. (Redação 
dada pela Lei nº 10.438, de 2002) 

        § 5º O aproveitamento referido no inciso I do caput, os empreendimentos 
com potência igual ou inferior a 1.000 kW e aqueles com base em fontes solar, 
eólica, biomassa, cuja potência instalada seja menor ou igual a 30.000 kW, 
poderão comercializar energia elétrica com consumidor, ou conjunto de 
consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito cuja 
carga seja maior ou igual a 500kW, independentemente dos prazos de carência 
constante do art. 15 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, observada a 
regulamentação da ANEEL, podendo o fornecimento ser complementado por 
empreendimentos de geração associados às fontes aqui referidas, visando a 
garantia de suas disponibilidades energéticas mas limitado a quarenta e nove 
por cento da energia média que produzirem, sem prejuízo do previsto no § 1º e 
§ 2º. (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 2003) 

        § 5º  O aproveitamento referido no inciso I do caput deste artigo, os 
empreendimentos com potência igual ou inferior a 1.000 (mil) kW e aqueles 
com base em fontes solar, eólica, biomassa cuja potência injetada nos 
sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 30.000 (trinta 
mil) kW poderão comercializar energia elétrica com consumidor ou conjunto de 
consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito cuja 
carga seja maior ou igual a 500 (quinhentos) kW, independentemente dos 
prazos de carência constantes do art. 15 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, observada a regulamentação da ANEEL, podendo o fornecimento ser 
complementado por empreendimentos de geração associados às fontes aqui 
referidas, visando a garantia de suas disponibilidades energéticas, mas limitado 
a 49% (quarenta e nove por cento) da energia média que produzirem, sem 
prejuízo do previsto nos §§ 1º e 2º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 
11.488, de 2007)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Os prazos de carência constantes do art. 15 da Lei nº 9.074, de 
1995, já foram ultrapassados. 

        § 6º Quando dos acréscimos de capacidade de geração de que trata o 
inciso V deste artigo, a potência final da central hidrelétrica resultar superior a 
30.000 kW, o autorizado não fará mais jus ao enquadramento de pequena 
central hidrelétrica. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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        § 7º As autorizações e concessões que venham a ter acréscimo de 
capacidade na forma do inciso V deste artigo poderão ser prorrogadas por 
prazo suficiente à amortização dos investimentos, limitado a 20 (vinte) anos. 
(Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 8º Fica reduzido para 50 kW o limite mínimo de carga estabelecido no § 
5º deste artigo quando o consumidor ou conjunto de consumidores se situar no 
âmbito dos sistemas elétricos isolados. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 27. Os contratos de concessão de serviço público de energia elétrica 
e de uso de bem público celebrados na vigência desta Lei e os resultantes da 
aplicação dos arts. 4º e 19 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, conterão 
cláusula de prorrogação da concessão, enquanto os serviços estiverem sendo 
prestados nas condições estabelecidas no contrato e na legislação do setor, 
atendam aos interesses dos consumidores e o concessionário o requeira. 
(Revogado pela Lei nº 10.848, de 2004) 

        Art. 28. A realização de estudos de viabilidade, anteprojetos ou projetos 
de aproveitamentos de potenciais hidráulicos deverá ser informada à ANEEL 
para fins de registro, não gerando direito de preferência para a obtenção de 
concessão para serviço público ou uso de bem público.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º Os proprietários ou possuidores de terrenos marginais a potenciais de 
energia hidráulica e das rotas dos correspondentes sistemas de transmissão só 
estão obrigados a permitir a realização de levantamentos de campo quando o 
interessado dispuser de autorização específica da ANEEL.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º A autorização mencionada no parágrafo anterior não confere 
exclusividade ao interessado, podendo a ANEEL estipular a prestação de 
caução em dinheiro para eventuais indenizações de danos causados à 
propriedade onde se localize o sítio objeto dos levantamentos.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 3º No caso de serem esses estudos ou projetos aprovados pela ANEEL 
para inclusão no programa de licitações de concessões, será assegurado ao 
interessado o ressarcimento dos respectivos custos incorridos, pelo vencedor 
da licitação, nas condições estabelecidas no edital.  

        § 3º  No caso de serem esses estudos ou projetos aprovados pelo Poder 
Concedente, para inclusão no programa de licitações de concessões, será 
assegurado ao interessado o ressarcimento dos respectivos custos incorridos, 
pelo vencedor da licitação, nas condições estabelecidas no edital. (Redação 
dada pela Lei nº 10.848, de 2004)  
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 4º A liberdade prevista neste artigo não abrange os levantamentos de 
campo em sítios localizados em áreas indígenas, que somente poderão ser 
realizados com autorização específica do Poder Executivo, que estabelecerá 
as condições em cada caso.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 29. Na primeira gestão da autarquia, visando implementar a transição 
para o sistema de mandatos não coincidentes, o Diretor-Geral e dois Diretores 
serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministério de 
Minas e Energia, e dois Diretores nomeados na forma do disposto no parágrafo 
único do art. 5º.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Providência já adotada. 

        § 1º O Diretor-Geral e os dois Diretores indicados pelo Ministério de Minas 
e Energia serão nomeados pelo período de três anos.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Providência já adotada. 

        § 2º Para as nomeações de que trata o parágrafo anterior não terá 
aplicação o disposto nos arts. 6º e 8º desta Lei.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Providência já adotada. 

        Art. 30. Durante o período de trinta e seis meses, contados da data de 
publicação desta Lei, os reajustes e revisões das tarifas do serviço público de 
energia elétrica serão efetuados segundo as condições dos respectivos 
contratos e legislação pertinente, observados os parâmetros e diretrizes 
específicos, estabelecidos em ato conjunto dos Ministros de Minas e Energia e 
da Fazenda.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Prazo já decorrido. 

        Art. 31. Serão transferidos para a ANEEL o acervo técnico e patrimonial, 
as obrigações, os direitos e receitas do Departamento Nacional de Águas e 
Energia Elétrica - DNAEE.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Providência já adotada. 

        § 1º Permanecerão com o Ministério de Minas e Energia as receitas 
oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição Federal.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Dispositivo superado com a redação dada pela Lei nº 9.984, de 
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2000, ao inciso IV do art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990 e agora 
consolidado. 

        § 2º Ficarão com o Ministério de Minas e Energia, sob a administração 
temporária da ANEEL, como órgão integrante do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, a rede hidrométrica, o acervo técnico e 
as atividades de hidrologia relativos aos aproveitamentos de energia hidráulica.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: A administração temporária já foi concluída. 

        § 3º Os órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos e 
a ANEEL devem se articular para a outorga de concessão de uso de águas em 
bacias hidrográficas, de que possa resultar a redução da potência firme de 
potenciais hidráulicos, especialmente os que se encontrem em operação, com 
obras iniciadas ou por iniciar, mas já concedidas.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 32. É o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar 
os saldos orçamentários do Ministério de Minas e Energia, para atender as 
despesas de estruturação e manutenção da ANEEL, utilizando como recursos 
as dotações orçamentárias destinadas às atividades finalísticas e 
administrativas, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos 
de despesas previstos na Lei Orçamentária em vigor.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Providência já adotada. 

        Art. 33. No prazo máximo de vinte e quatro meses, a contar da sua 
organização, a ANEEL promoverá a simplificação do Plano de Contas 
específico para as empresas concessionárias de serviços públicos de energia 
elétrica, com a segmentação das contas por tipo de atividade de geração, 
transmissão e distribuição.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Providência já adotada. 

        Art. 34. O Poder Executivo adotará as providências necessárias à 
constituição da autarquia Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em 
regime especial, com a definição da estrutura organizacional, aprovação do seu 
regimento interno e a nomeação dos Diretores, a que se refere o § 1º do art. 
29, e do Procurador-Geral.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Providência já adotada. 

        § 1º A estrutura de que trata o caput deste artigo incluirá os cargos em 
comissão e funções gratificadas atualmente existentes no DNAEE.(Revogado 
pela Lei nº 9.649, 1998) 

        § 2º É a ANEEL autorizada a efetuar a contratação temporária, por prazo 
não excedente de trinta e seis meses, nos termos do inciso IX do art. 37 da 
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Constituição Federal, do pessoal técnico imprescindível à continuidade de suas 
atividades. (Revogado pela Lei 10.871, de 2004) 

        § 3º Até que seja provido o cargo de Procurador-Geral da ANEEL, a 
Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia e a Advocacia-Geral da 
União prestarão à autarquia a assistência jurídica necessária, no âmbito de 
suas competências.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Providência já adotada. 

        § 4º Constituída a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com a 
publicação de seu regimento interno, ficará extinto o Departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica - DNAEE.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Providência já adotada. 

        Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 26 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da 
República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  

Raimundo Brito  

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 27.12.1996 
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LEI Nº 9.991, DE 24 DE JULHO DE 2000  

Dispõe sobre realização de investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento e em eficiência 
energética por parte das empresas concessionárias, 
permissionárias e autorizadas do setor de energia 
elétrica, e dá outras providências. 

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

Art. 1º As concessionárias e permissionárias de serviços públicos de 
distribuição de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o 
montante de, no mínimo, setenta e cinco centésimos por cento de sua receita 
operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e, no 
mínimo, vinte e cinco centésimos por cento em programas de eficiência 
energética no uso final, observado o seguinte:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

I – até 31 de dezembro de 2010, os percentuais mínimos definidos no caput  
deste artigo serão de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento), tanto para 
pesquisa e desenvolvimento como para programas de eficiência energética na 
oferta e no uso final da energia; (Redação dada pela Lei nº 11.465, de 2007)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

II – os montantes originados da aplicação do disposto neste artigo serão 
deduzidos daquele destinado aos programas de conservação e combate ao 
desperdício de energia, bem como de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
do setor elétrico, estabelecidos nos contratos de concessão e permissão de 
distribuição de energia elétrica celebrados até a data de publicação desta Lei;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

III – a partir de 1º de janeiro de 2011, para as concessionárias e 
permissionárias cuja energia vendida seja inferior a 1.000 (mil) GWh por ano, o 
percentual mínimo a ser aplicado em programas de eficiência energética no 
uso final poderá ser ampliado de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) 
para até 0,50% (cinqüenta centésimos por cento); (Redação dada pela Lei nº 
11.465, de 2007)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

IV – para as concessionárias e permissionárias de que trata o inciso III, o 
percentual para aplicação em pesquisa e desenvolvimento será aquele 
necessário para complementar o montante total estabelecido no caput deste 
artigo, não devendo ser inferior a cinqüenta centésimos por cento.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 2º As concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção 
independente de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o 
montante de, no mínimo, 1% (um por cento) de sua receita operacional líquida 
em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, excluindo-se, por isenção, as 
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empresas que gerem energia exclusivamente a partir de instalações eólica, 
solar, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração qualificada, 
observado o seguinte:  (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

I – caso a empresa tenha celebrado, até a data de publicação desta Lei, 
contrato de concessão contendo cláusula de obrigatoriedade de aplicação de 
recursos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, prevalecerá o montante 
de aplicação ali estabelecido até 31 de dezembro de 2005;  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo definido. 

II – caso a empresa tenha celebrado, até a data da publicação desta Lei, 
contrato de concessão sem obrigatoriedade de aplicação em pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico, a obrigatoriedade de que trata o caput deste 
artigo passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2006.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo definido. 

Art. 3º As concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia 
elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, um 
por cento de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do 
setor elétrico, observado o seguinte:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

I – caso a empresa já tenha celebrado contrato de concessão, a 
obrigatoriedade de que trata o caput deste artigo passará a vigorar a partir da 
data da publicação desta Lei;  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por dispor de condição já atendida. 

II – caso a empresa ainda não tenha celebrado contrato de concessão, a 
obrigatoriedade de que trata o caput deste artigo passará a vigorar a partir da 
data de assinatura do referido contrato.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por ser atualmente desnecessária. 
Contratos já assinados. 

Art. 4º Os recursos para pesquisa e desenvolvimento, previstos nos artigos 
anteriores, deverão ser distribuídos da seguinte forma:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

I – 40% (quarenta por cento) para o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de 
julho de 1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991; 
(Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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II – 40% (quarenta por cento) para projetos de pesquisa e desenvolvimento, 
segundo regulamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL; (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

III – 20% (vinte por cento) para o MME, a fim de custear os estudos e 
pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, bem como os 
de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais 
hidrelétricos. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 1º Para os recursos referidos no inciso I, será criada categoria de 
programação específica no âmbito do FNDCT para aplicação no financiamento 
de programas e projetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico 
do setor elétrico, bem como na eficiência energética no uso final.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 2º Entre os programas e projetos de pesquisa científica e tecnológica do 
setor de energia elétrica, devem estar incluídos os que tratem da preservação 
do meio ambiente, da capacitação dos recursos humanos e do 
desenvolvimento tecnológico.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 5º Os recursos de que trata esta Lei serão aplicados da seguinte forma:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

I – os investimentos em eficiência energética, previstos no art. 1º, serão 
aplicados de acordo com regulamentos estabelecidos pela ANEEL;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

II - no mínimo 30% (trinta por cento) dos recursos referidos nos incisos I, II e III 
do art. 4º desta Lei serão destinados a projetos desenvolvidos por instituições 
de pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo as 
respectivas áreas das Superintendências Regionais; (Redação dada pela Lei nº 
10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

III – as instituições de pesquisa e desenvolvimento receptoras de recursos 
deverão ser nacionais e reconhecidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia – 
MCT;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

IV – as instituições de ensino superior deverão ser credenciadas junto ao 
Ministério da Educação – MEC.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 6º Será constituído, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, que 
lhe prestará apoio técnico, administrativo e financeiro, Comitê Gestor com a 
finalidade de definir diretrizes gerais e plano anual de investimentos, 
acompanhar a implementação das ações e avaliar anualmente os resultados 
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alcançados na aplicação dos recursos de que trata o inciso I do art. 4º desta 
Lei.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 1º O Comitê Gestor será composto pelos seguintes membros:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

I – três representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, sendo um da 
Administração Central, que o presidirá, um do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e um da Financiadora de 
Estudos e Projetos – Finep;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

II – um representante do Ministério de Minas e Energia;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

III – um representante da ANEEL;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

IV – dois representantes da comunidade científica e tecnológica;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

V – dois representantes do setor produtivo.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 2º Os membros do Comitê Gestor a que se referem os incisos IV e V do § 1º 
terão mandato de dois anos, admitida uma recondução, devendo a primeira 
investidura ocorrer no prazo de até noventa dias a partir da publicação desta 
Lei.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Prazo já superado. 

§ 3º A participação no Comitê Gestor não será remunerada.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 7º Os recursos aplicados na forma desta Lei não poderão ser computados 
para os fins previstos na Lei nº 8.661, de 2 de junho de 1993.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 8º Não se aplica a este Fundo o disposto na Lei nº 9.530, de 10 de 
dezembro de 1997.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. Com alteração. 
Justificativa: Tornar explícito o texto da Lei. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 24 de julho de 2000; 179º da Independência e 112º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Rodolpho Tourinho Neto 

Ronaldo Mota Sardenberg 
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Este texto não substitui o publicado no D.O. de 25.7.2000 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº  2.227, DE 4 DE SETEMBRO DE 20 01.  
Estabelece exceção ao alcance do 
art. 2º da Lei nº10.192, de 14 de 
fevereiro de 2001.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:  

Art. 1º Não se aplicam as disposições dos §§ 1º e 3º do art. 2º da Lei nº 10.192, 
de 14 de fevereiro de 2001, a mecanismo de compensação das variações, 
ocorridas entre os reajustes tarifários anuais, de valores de itens da "Parcela A" 
previstos nos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica, a ser 
regulado, por proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em 
ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas e Energia e da Fazenda.  

Revogada por consolidação. Considerada na lei consolidada. 

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 4 de setembro de 2001; 180ºda Independência e 113º da República.  

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  

Pedro Malan Luiz Gonzaga Leite Perazzo  
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LEI Nº 10.274, DE 10 DE SETEMBRO DE 2001 

Autoriza a criação de mecanismo de 
compensação destinado a viabilizar a 
manutenção de preços constantes para o 
gás natural, e dá outras providências. 

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA  adotou a Medida Provisória 
nº 2.149-3, de 2001, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Efraim Morais, 
Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional, no exercício da 
Presidência, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da 
Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam os Ministros de Estado de Minas e Energia e da Fazenda 
autorizados a criar mecanismo de compensação destinado a viabilizar a 
manutenção de preços constantes para o gás natural, por período consecutivo 
de doze meses, observado o disposto no art. 2º. (Lei 10274/01) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: O mecanismo de compensação já existe. 

Art. 2º Aos contratos referentes ao suprimento de gás natural destinado ao 
Programa Prioritário de Termeletricidade, instituído pelo Decreto no 3.371, de 
24 de fevereiro de 2000, para produção de energia elétrica em usinas que 
entrem em efetiva operação comercial até 31 de dezembro de 2003, não se 
aplicam as disposições dos §§ 1º e 3º do art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 de 
fevereiro de 2001, desde que observados os requisitos estabelecidos em ato 
conjunto dos Ministros de Estado de Minas e Energia e da Fazenda. 
(Prorrogação de prazo) (Lei 10274/01) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória 
no 2.149-2, de 27 de julho de 2001. (Lei 10274/01) 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Congresso Nacional, em 10 de setembro de 2001; 180o da Independência e 
113º da República 

 Deputado EFRAIM MORAIS 

Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 11.9.2001 
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LEI Nº 10.334, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
fabricação e comercialização de 
lâmpadas incandescentes para uso em 
tensões de valor igual ou superior ao 
da tensão nominal da rede de 
distribuição, e dá outras providências. 

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

    Art. 1º É obrigatória a fabricação e a comercialização de lâmpadas 
incandescentes em valores de tensão no mínimo iguais aos das tensões 
nominais das redes de distribuição de energia elétrica. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    § 1º Os valores de tensão para as lâmpadas incandescentes fabricadas ou 
comercializadas poderão ser de até 10% (dez por cento) superiores aos das 
tensões nominais das redes de distribuição. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
    § 2º As lâmpadas incandescentes fabricadas ou comercializadas deverão 
trazer impressa em sua embalagem advertência ao consumidor sobre sua 
luminosidade, a durabilidade em horas e as conseqüências para tais 
propriedades do produto de sua utilização em tensões elétricas diferentes 
daquelas para as quais foi especificado. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
    § 3º Excluem-se das obrigações previstas neste artigo as lâmpadas 
incandescentes fabricadas e que se destinem à exportação. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
    Art. 2º A fabricação ou a comercialização de lâmpadas incandescentes em 
desacordo com o disposto no art. 1º sujeitará os infratores a advertência por 
escrito e multa de valor equivalente a R$ 53.205,00 (cinqüenta e três mil, 
duzentos e cinco reais). 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
    § 1º Em caso de reincidência, aplicar-se-ão em dobro as multas previstas no 
caput deste artigo. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
    § 2º (VETADO) 

    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

    Brasília, 19 de dezembro de 2001; 180º da Independência e 113º da 
República. 

    FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

    José Jorge 

    Sérgio Silva do Amaral 
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LEI Nº 10.848, DE 15 DE MARÇO DE 2004 
Dispõe sobre a comercialização de energia 
elétrica, altera as Leis nos 5.655, de 20 de 
maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 
1993, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996, 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, 9.648, de 27 de maio de 
1998, 9.991, de 24 de julho de 2000, 
10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras 
providências. 

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

        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 mediante contratação regulada ou livre, nos termos desta Lei e 
do seu regulamento, o qual, observadas as diretrizes estabelecidas nos 
parágrafos deste artigo, deverá dispor sobre: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
        I - condições gerais e processos de contratação regulada;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - condições de contratação livre;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        III - processos de definição de preços e condições de contabilização e 
liquidação das operações realizadas no mercado de curto prazo; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        IV - instituição da convenção de comercialização;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        V - regras e procedimentos de comercialização, inclusive as relativas ao 
intercâmbio internacional de energia elétrica; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        VI - mecanismos destinados à aplicação do disposto no art. 3º, inciso X, 
da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, por descumprimento do previsto 
neste artigo;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        VII - tratamento para os serviços ancilares de energia elétrica e para as 
restrições de transmissão;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        VIII - mecanismo de realocação de energia para mitigação do risco 
hidrológico;  
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        IX - limites de contratação vinculados a instalações de geração ou à 
importação de energia elétrica, mediante critérios de garantia de suprimento;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        X - critérios gerais de garantia de suprimento de energia elétrica que 
assegurem o equilíbrio adequado entre confiabilidade de fornecimento e 
modicidade de tarifas e preços, a serem propostos pelo Conselho Nacional de 
Política Energética - CNPE; e 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        XI - mecanismos de proteção aos consumidores.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º A comercialização de que trata este artigo será realizada nos 
ambientes de contratação regulada e de contratação livre. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º Submeter-se-ão à contratação regulada a compra de energia elétrica 
por concessionárias, permissionárias e autorizadas do serviço público de 
distribuição de energia elétrica, nos termos do art. 2º desta Lei, e o 
fornecimento de energia elétrica para o mercado regulado.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. Justificativa: Nos 
termos do art. 175 da Constituição Federal, a delegação de serviços públicos só pode ser feita 
através de concessão ou de permissão. 
        § 3º A contratação livre dar-se-á nos termos do art. 10 da Lei nº 9.648, de 
27 de maio de 1998, mediante operações de compra e venda de energia 
elétrica envolvendo os agentes concessionários e autorizados de geração, 
comercializadores e importadores de energia elétrica e os consumidores que 
atendam às condições previstas nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho 
de 1995, com a redação dada por esta Lei.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 4º Na operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, serão 
considerados:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - a otimização do uso dos recursos eletroenergéticos para o atendimento 
aos requisitos da carga, considerando as condições técnicas e econômicas 
para o despacho das usinas;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - as necessidades de energia dos agentes; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada.  

     III - os mecanismos de segurança operativa, podendo incluir curvas de 
aversão ao risco de deficit  de energia; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        IV - as restrições de transmissão;  
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        V - o custo do deficit  de energia; e 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        VI - as interligações internacionais. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 5º Nos processos de definição de preços e de contabilização e 
liquidação das operações realizadas no mercado de curto prazo, serão 
considerados intervalos de tempo e escalas de preços previamente 
estabelecidos que deverão refletir as variações do valor econômico da energia 
elétrica, observando inclusive os seguintes fatores: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - o disposto nos incisos I a VI do § 4º deste artigo; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - o mecanismo de realocação de energia para mitigação do risco 
hidrológico; e  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        III - o tratamento para os serviços ancilares de energia elétrica.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 6º A comercialização de que trata este artigo será realizada nos termos 
da Convenção de Comercialização, a ser instituída pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, que deverá prever:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - as obrigações e os direitos dos agentes do setor elétrico;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - as garantias financeiras;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        III - as penalidades; e 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        IV - as regras e procedimentos de comercialização, inclusive os relativos 
ao intercâmbio internacional de energia elétrica.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 7º Com vistas em assegurar o adequado equilíbrio entre confiabilidade 
de fornecimento e modicidade de tarifas e preços, o Conselho Nacional de 
Política Energética – CNPE proporá critérios gerais de garantia de suprimento, 
a serem considerados no cálculo das energias asseguradas e em outros 
respaldos físicos para a contratação de energia elétrica, incluindo importação.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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        § 8º A comercialização de energia elétrica de que trata este artigo será 
feita com a observância de mecanismos de proteção aos consumidores, 
incluindo os limites de repasses de custo de aquisição de energia elétrica de 
que trata o art. 2º desta Lei.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 9º As regras de comercialização previstas nesta Lei aplicam-se às 
concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração, de distribuição e 
de comercialização de energia elétrica, incluindo as empresas sob controle 
federal, estadual ou municipal.  

 Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

  Art. 2º As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço 
público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – 
SIN deverão garantir o atendimento à totalidade de seu mercado, mediante 
contratação regulada, por meio de licitação, conforme regulamento, o qual, 
observadas as diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste artigo, disporá 
sobre:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração.  
Justificativa: Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a delegação de 
serviços públicos só pode ser feita através de concessão ou de permissão. 

        I - mecanismos de incentivo à contratação que favoreça a modicidade 
tarifária; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - garantias; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        III - prazos de antecedência de contratação e de sua vigência;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada 

        IV - mecanismos para cumprimento do disposto no inciso VI do art. 2º da 
Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, acrescido por esta Lei;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        V - condições e limites para repasse do custo de aquisição de energia 
elétrica para os consumidores finais;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        VI - mecanismos para a aplicação do disposto no art. 3º, inciso X, da Lei 
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, por descumprimento do previsto neste 
artigo. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º Na contratação regulada, os riscos hidrológicos serão assumidos 
conforme as seguintes modalidades contratuais:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - pelos geradores, nos Contratos de Quantidade de Energia; 
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - pelos compradores, com direito de repasse às tarifas dos 
consumidores finais, nos Contratos de Disponibilidade de Energia.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º  A contratação regulada de que trata o caput  deste artigo deverá ser 
formalizada por meio de contratos bilaterais denominados Contrato de 
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEAR, celebrados 
entre cada concessionária ou autorizada de geração e todas as 
concessionárias, permissionárias e autorizadas do serviço público de 
distribuição, devendo ser observado o seguinte:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a delegação de 
serviços públicos só pode ser feita através de concessão ou de permissão. 

        I - as distribuidoras serão obrigadas a oferecer garantias; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada.  

        II - para a energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração 
existentes, início de entrega no ano subseqüente ao da licitação e prazo de 
suprimento de no mínimo 3 (três) e no máximo 15 (quinze) anos; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        III - para a energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de 
geração, início de entrega no 3º (terceiro) ou no 5º (quinto) ano após a licitação 
e prazo de suprimento de no mínimo 15 (quinze) e no máximo 35 (trinta e 
cinco) anos.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        IV - o início da entrega da energia objeto dos CCEARs poderá ser 
antecipado, mantido o preço e os respectivos critérios de reajuste, com vistas 
no atendimento à quantidade demandada pelos compradores, cabendo à 
ANEEL disciplinar os ajustes nos contratos, de acordo com diretrizes do 
Ministério de Minas e Energia. (Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 3º Excetuam-se do disposto no § 2º deste artigo as licitações de compra 
das distribuidoras para ajustes, em percentuais a serem definidos pelo Poder 
Concedente, que não poderão ser superiores a 5% (cinco por cento) de suas 
cargas, cujo prazo máximo de suprimento será de 2 (dois) anos.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 4º Com vistas em assegurar a modicidade tarifária, o repasse às tarifas 
para o consumidor final será função do custo de aquisição de energia elétrica, 
acrescido de encargos e tributos, e estabelecido com base nos preços e 
quantidades de energia resultantes das licitações de que trata o § 2º deste 
artigo, ressalvada a aquisição de energia realizada na forma do § 8º deste 
artigo.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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        § 5º Os processos licitatórios necessários para o atendimento ao disposto 
neste artigo deverão contemplar, dentre outros, tratamento para:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração 
existentes;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - energia proveniente de novos empreendimentos de geração; e 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        III - fontes alternativas.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 6º Entendem-se como novos empreendimentos de geração aqueles que 
até o início do processo licitatório para a expansão em curso: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - não sejam detentores de outorga de concessão, permissão ou 
autorização; ou 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - sejam parte de empreendimento existente que venha a ser objeto de 
ampliação, restrito ao acréscimo de capacidade.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 7º A licitação para a expansão da oferta de energia prevista no inciso II 
do § 5º deste artigo deverá ser específica para novos empreendimentos ou 
ampliações, sendo vedada a participação de empreendimentos de geração 
existentes, ressalvado o disposto no art. 17 desta Lei.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: A ressalva relativa ao disposto no art. 17 da Lei nº 10.848/04 
perdeu o sentido em função do prazo definido no citado artigo.  

        § 8º  No atendimento à obrigação referida no caput  deste artigo de 
contratação da totalidade do mercado dos agentes, deverá ser considerada a 
energia elétrica:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - contratada pelas concessionárias, pelas permissionárias e pelas 
autorizadas de distribuição de energia elétrica até a data de publicação desta 
Lei; e 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - proveniente de: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        a) geração distribuída, observados os limites de contratação e de repasse 
às tarifas, baseados no valor de referência do mercado regulado e nas 
respectivas condições técnicas; 
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        b) usinas que produzam energia elétrica a partir de fontes eólicas, 
pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, enquadradas na primeira etapa do 
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA; 
ou 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        c) Itaipu Binacional.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 9º No processo de licitação pública de geração, as instalações de 
transmissão de uso exclusivo das usinas a serem licitadas devem ser 
consideradas como parte dos projetos de geração, não podendo os seus 
custos ser cobertos pela tarifa de transmissão.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 10.  A energia elétrica proveniente dos empreendimentos referidos no 
inciso II do § 8º deste artigo não estará sujeita aos procedimentos licitatórios 
para contratação regulada previstos neste artigo. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 11.  As licitações para contratação de energia elétrica de que trata este 
artigo serão reguladas e realizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL, observado o disposto no art. 3º-A da Lei nº   9.427, de 26 de dezembro 
de 1996, com a redação dada por esta Lei, que poderá promovê-las 
diretamente ou por intermédio da Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica - CCEE.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 12.  As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço 
público de distribuição de energia elétrica que tenham mercado próprio inferior 
a 500 (quinhentos) GWh/ano ficam autorizadas a adquirir energia elétrica do 
atual agente supridor, com tarifa regulada, ou mediante processo de licitação 
pública por elas promovido ou na forma prevista neste artigo. 

        § 12. As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço 
público de distribuição de energia elétrica que tenham mercado próprio inferior 
a 500 (quinhentos) GWh/ano ficam autorizadas a adquirir energia elétrica do 
atual agente supridor, com tarifa regulada, ou mediante processo de licitação 
pública por elas promovido ou na forma prevista neste artigo, sendo que na 
licitação pública poderão participar concessionárias, permissionárias, 
autorizadas de geração e comercializadoras. (Redação dada pela Lei nº 
11.075, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a delegação de 
serviços públicos só pode ser feita através de concessão ou de permissão. 

        § 13. Nas licitações definidas no § 3º deste artigo poderão participar os 
concessionários, permissionários e autorizados de geração e comercialização. 
(Art. 2º )  
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 14. A ANEEL deverá garantir publicidade aos dados referentes à 
contratação de que trata este artigo.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 15. No exercício do poder regulamentar das matérias deste art. 2º, será 
observado o disposto no art. 1º desta Lei.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. A 
regulamentação deve levar em conta o disposto em toda a Lei. 

        Art. 3º  O Poder Concedente homologará a quantidade de energia elétrica 
a ser contratada para o atendimento de todas as necessidades do mercado 
nacional, bem como a relação dos novos empreendimentos de geração que 
integrarão, a título de referência, o processo licitatório de contratação de 
energia.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Este artigo foi dividido – compras e concessão. Justificativa: A 
parte final está considerada nos dispositivos relativos às outorgas. 

        § 1º   Para os fins deste artigo, os concessionários e os autorizados de 
geração, as concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de 
distribuição, os comercializadores e os consumidores enquadrados nos arts. 15 
e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, deverão informar ao Poder 
Concedente a quantidade de energia necessária para atendimento a seu 
mercado ou sua carga.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a delegação de 
serviços públicos só pode ser feita através de concessão ou de permissão. 

        § 2º No edital de licitação para novos empreendimentos de geração 
elétrica, poderá constar porcentual mínimo de energia elétrica a ser destinada 
ao mercado regulado, podendo a energia remanescente ser destinada ao 
consumo próprio ou à comercialização para contratação livre.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
        § 3º Com vistas em garantir a continuidade do fornecimento de energia 
elétrica, o Poder Concedente poderá definir reserva de capacidade de geração 
a ser contratada. (Regulamento).  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 3º-A  Os custos decorrentes da contratação de energia de reserva de 
que trata o art. 3º desta Lei, contendo, dentre outros, os custos administrativos, 
financeiros e encargos tributários, serão rateados entre todos os usuários finais 
de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional - SIN, incluindo os 
consumidores referidos nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, e no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e os 
autoprodutores apenas na parcela da energia decorrente da interligação ao 
SIN, conforme regulamentação. (Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007) 
(Regulamento).  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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        Parágrafo único.  A regulamentação deverá prever a forma, os prazos e as 
condições da contratação de energia de que trata o caput deste artigo, bem 
como as diretrizes para a realização dos leilões, a serem promovidos pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica, direta ou indiretamente. (Incluído pela 
Lei nº 11.488, de 2007)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Simples ajuste de redação.  

        Art. 4º  Fica autorizada a criação da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica - CCEE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 
sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com a finalidade de viabilizar a 
comercialização de energia elétrica de que trata esta Lei.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: A criação da CCEE já ocorreu. 

        § 1º A CCEE será integrada por titulares de concessão, permissão ou 
autorização, por outros agentes vinculados aos serviços e às instalações de 
energia elétrica, e pelos consumidores enquadrados nos arts. 15 e 16 da Lei nº 
9.074, de 7 de julho de 1995.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º  A regulamentação deste artigo pelo Poder Concedente deverá 
abranger, dentre outras matérias, a definição das regras de funcionamento e 
organização da CCEE, bem como a forma de participação dos agentes do 
setor elétrico nessa Câmara.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 3º O Conselho de Administração da CCEE será integrado, entre outros, 
por representantes dos agentes setoriais de cada uma das categorias de 
Geração, Distribuição e Comercialização.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 4º  Os custeios administrativo e operacional da CCEE decorrerão de 
contribuições de seus membros e emolumentos cobrados sobre as operações 
realizadas, vedado o repasse em reajuste tarifário.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

          § 5º  As regras para a resolução das eventuais divergências entre os 
agentes integrantes da CCEE serão estabelecidas na convenção de 
comercialização e em seu estatuto social, que deverão tratar do mecanismo e 
da convenção de arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro 
de 1996.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 6º  As empresas públicas e as sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias ou controladas, titulares de concessão, permissão e autorização, 
ficam autorizadas a integrar a CCEE e a aderir ao mecanismo e à convenção 
de arbitragem previstos no § 5º deste artigo.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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        § 7º  Consideram-se disponíveis os direitos relativos a créditos e débitos 
decorrentes das operações realizadas no âmbito da CCEE.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 5º  A CCEE sucederá ao Mercado Atacadista de Energia Elétrica - 
MAE, criado na forma da Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002, cabendo-lhes 
adotar todas as medidas necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta 
Lei.  

Revogado por consolidação. Não Considerado na Lei Consolidada. Justificativa 
para exclusão: Providências já superadas. 

        § 1º  Visando a assegurar a continuidade das operações de contabilização 
e de liquidação promovidas pelo MAE, a ANEEL regulará e conduzirá o 
processo de transição necessário à constituição e à efetiva operação da CCEE, 
a ser concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da data de 
publicação da regulamentação desta Lei, nos termos do art. 27 desta Lei, 
mantidas, durante a transição, as obrigações previstas no art. 1º da Lei nº 
10.433, de 24 de abril de 2002.   

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.. Justificativa 
para exclusão: Providências já superadas.  

        § 2º  As disposições desta Lei não afetam os direitos e as obrigações 
resultantes das operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no 
âmbito do MAE até a data de conclusão do processo de transição previsto 
neste artigo, estejam elas já contabilizadas e liquidadas ou não.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa 
para exclusão: Providências já superadas. 

        § 3º  Os bens, os recursos e as instalações pertencentes ao MAE ficam 
vinculados às suas operações até que os agentes promovam sua incorporação 
ao patrimônio da CCEE, obedecidos os procedimentos e as diretrizes 
estabelecidos em regulação específica da ANEEL.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa 
para exclusão: Providências já superadas 

        § 4º  Aplicam-se às pessoas jurídicas integrantes da CCEE o estabelecido 
no art. 47 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a respectiva 
regulamentação, relativamente às operações do mercado de curto prazo.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

       Art. 6º  O § 6º do art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 4º ............................................................................  

§ 6º Ao Ministério de Minas e Energia - MME serão destinados 3% (três por 
cento) dos recursos da Reserva Global de Reversão – RGR para custear os 
estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, bem 
como os de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos 
potenciais hidroelétricos.  
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............................................................................" (NR) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 
      Art. 7º  Os arts. 8º e 10 da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, passam a 
vigorar com as seguintes alterações:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 8. Fica estendido a todos os concessionários distribuidores o rateio do 
custo de consumo de combustíveis, incluindo o de biodiesel, para geração de 
energia elétrica nos sistemas isolados, sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 
11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.  

............................................................................" (NR) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 10. O inadimplemento, pelas concessionárias, pelas permissionárias e 
pelas autorizadas, no recolhimento das parcelas das quotas anuais de Reserva 
Global de Reversão - RGR, Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica - PROINFA, Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, 
Conta de Consumo de Combustíveis - CCC, compensação financeira pela 
utilização de recursos hídricos e outros encargos tarifários criados por lei, bem 
como no pagamento pela aquisição de energia elétrica contratada de forma 
regulada e da Itaipu Binacional, acarretará a impossibilidade de revisão, exceto 
a extraordinária, e de reajuste de seus níveis de tarifas, assim como de 
recebimento de recursos provenientes da RGR, CDE e CCC." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

       Art. 8º  Os arts. 4º, 11, 12, 15 e 17 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, 
passam a vigorar com as seguintes alterações:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 4º ............................................................................  

§ 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.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 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:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

I - de geração de energia elétrica;  

II - de transmissão de energia elétrica;  

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 
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aplicáveis aos demais consumidores não abrangidos por aqueles artigos, 
inclusive tarifas e prazos;  

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  

V - estranhas ao objeto da concessão, permissão ou autorização, exceto nos 
casos previstos em lei e nos respectivos contratos de concessão.  

§ 6º  Não se aplica o disposto no § 5º deste artigo às concessionárias, 
permissionárias e autorizadas de distribuição:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

I - no atendimento a sistemas elétricos isolados;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

II - no atendimento ao seu mercado próprio, desde que este seja inferior a 500 
(quinhentos) GWh/ano e a totalidade da energia gerada, sob o regime de 
serviço público, seja a ele destinada; e  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

III - na captação, aplicação ou empréstimo de recursos financeiros destinados 
ao próprio agente ou a sociedade coligada, controlada, controladora ou 
vinculada a controladora comum, desde que destinados ao serviço público de 
energia elétrica, mediante anuência prévia da ANEEL, observado o disposto no 
inciso XIII do art. 3º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com redação 
dada pelo art. 17 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, garantida a 
modicidade tarifária e atendido ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 7º As concessionárias e as autorizadas de geração de energia elétrica que 
atuem no Sistema Interligado Nacional – SIN não poderão ser coligadas ou 
controladoras de sociedades que desenvolvam atividades de distribuição de 
energia elétrica no SIN.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 8º A regulamentação deverá prever sanções para o descumprimento do 
disposto nos §§ 5º, 6º e 7º deste artigo após o período estabelecido para a 
desverticalização.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada.  

§ 9º As concessões de geração de energia elétrica, contratadas a partir da 
Medida Provisória no 144, de 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." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 11. ............................................................................  
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Parágrafo único.  O produtor independente de energia elétrica estará sujeito às 
regras de comercialização regulada ou livre, atendido ao disposto nesta Lei, na 
legislação em vigor e no contrato de concessão ou no ato de autorização." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 12.  ............................................................................  

Parágrafo único.  A comercialização na forma prevista nos incisos I, IV e V do 
caput  deste artigo deverá ser exercida de acordo com critérios gerais fixados 
pelo Poder Concedente." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 15. ............................................................................  

§ 4º Os consumidores que não tiverem cláusulas de tempo determinado em 
seus contratos de fornecimento só poderão exercer a opção de que trata este 
artigo de acordo com prazos, formas e condições fixados em regulamentação 
específica, sendo que nenhum prazo poderá exceder a 36 (trinta e seis) meses, 
contado a partir da data de manifestação formal à concessionária, à 
permissionária ou à autorizada de distribuição que os atenda.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 7º  O consumidor que exercer a opção prevista neste artigo e no art. 16 desta 
Lei deverá garantir o atendimento à totalidade de sua carga, mediante 
contratação, com um ou mais fornecedores, sujeito a penalidade pelo 
descumprimento dessa obrigação, observado o disposto no art. 3º, inciso X, da 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 8º Os consumidores que exercerem a opção prevista neste artigo e no art. 16 
desta Lei poderão retornar à condição de consumidor atendido mediante tarifa 
regulada, garantida a continuidade da prestação dos serviços, nos termos da 
lei e da regulamentação, desde que informem à concessionária, à 
permissionária ou à autorizada de distribuição local, com antecedência mínima 
de 5 (cinco) anos.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 9º  Os prazos definidos nos §§ 4º e 8º deste artigo poderão ser reduzidos, a 
critério da concessionária, da permissionária ou da autorizada de distribuição 
local.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 10. Até 31 de dezembro de 2009, respeitados os contratos vigentes, será 
facultada aos consumidores que pretendam utilizar, em suas unidades 
industriais, energia elétrica produzida por geração própria, em regime de 
autoprodução ou produção independente, a redução da demanda e da energia 
contratadas ou a substituição dos contratos de fornecimento por contratos de 
uso dos sistemas elétricos, mediante notificação à concessionária de 
distribuição ou geração, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) 
dias." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 
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"Art. 17. ............................................................................  

§ 1º  As instalações de transmissão componentes da rede básica do Sistema 
Interligado Nacional - SIN serão objeto de concessão mediante licitação e 
funcionarão na modalidade de instalações integradas aos sistemas com regras 
operativas aprovadas pela ANEEL, de forma a assegurar a otimização dos 
recursos eletroenergéticos existentes ou futuros.  

............................................................................" (NR) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

        Art. 9º  A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 
"Art. 3º  Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, VI, VII, X, XI e XII 
do art. 29 e no art. 30 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, de outras 
incumbências expressamente previstas em lei e observado o disposto no § 1º, 
compete à ANEEL:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

II - promover, mediante delegação, com base no plano de outorgas e diretrizes 
aprovadas pelo Poder Concedente, os procedimentos licitatórios para a 
contratação de concessionárias e permissionárias de serviço público para 
produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e para a outorga de 
concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos;  

IV - gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de 
energia elétrica, de concessão de uso de bem público, bem como fiscalizar, 
diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões, as 
permissões e a prestação dos serviços de energia elétrica;  

............................................................................ 

XI - estabelecer tarifas para o suprimento de energia elétrica realizado às 
concessionárias e permissionárias de distribuição, inclusive às Cooperativas de 
Eletrificação Rural enquadradas como permissionárias, cujos mercados 
próprios sejam inferiores a 500 (quinhentos) GWh/ano, e tarifas de 
fornecimento às Cooperativas autorizadas, considerando parâmetros técnicos, 
econômicos, operacionais e a estrutura dos mercados atendidos;  

XIV - aprovar as regras e os procedimentos de comercialização de energia 
elétrica, contratada de formas regulada e livre;  

XV - promover processos licitatórios para atendimento às necessidades do 
mercado; 

XVI - homologar as receitas dos agentes de geração na contratação regulada e 
as tarifas a serem pagas pelas concessionárias, permissionárias ou 
autorizadas de distribuição de energia elétrica, observados os resultados dos 
processos licitatórios referidos no inciso XV do caput  deste artigo;  

XVII - estabelecer mecanismos de regulação e fiscalização para garantir o 
atendimento à totalidade do mercado de cada agente de distribuição e de 
comercialização de energia elétrica, bem como à carga dos consumidores que 
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tenham exercido a opção prevista nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de 
julho de 1995;  

XVIII - definir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, 
sendo que as de transmissão devem ser baseadas nas seguintes diretrizes: 

a) assegurar arrecadação de recursos suficientes para cobertura dos custos 
dos sistemas de transmissão; e  

b) utilizar sinal locacional visando a assegurar maiores encargos para os 
agentes que mais onerem o sistema de transmissão;  

XIX - regular o serviço concedido, permitido e autorizado e fiscalizar 
permanentemente sua prestação.  

............................................................................" (NR) 

"Art. 3º-A  Além das competências previstas nos incisos IV, VIII e IX do art. 29 
da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, aplicáveis aos serviços de energia 
elétrica, compete ao Poder Concedente:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

I - elaborar o plano de outorgas, definir as diretrizes para os procedimentos 
licitatórios e promover as licitações destinadas à contratação de 
concessionários de serviço público para produção, transmissão e distribuição 
de energia elétrica e para a outorga de concessão para aproveitamento de 
potenciais hidráulicos;  

II - celebrar os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos 
de energia elétrica, de concessão de uso de bem público e expedir atos 
autorizativos.  

§ 1º  No exercício das competências referidas no inciso IV do art. 29 da Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e das competências referidas nos incisos I e 
II do caput  deste artigo, o Poder Concedente ouvirá previamente a ANEEL.  

§ 2º No exercício das competências referidas no inciso I do caput  deste artigo, 
o Poder Concedente delegará à ANEEL a operacionalização dos 
procedimentos licitatórios.  

§ 3º A celebração de contratos e a expedição de atos autorizativos de que trata 
o inciso II do caput  deste artigo poderão ser delegadas à ANEEL.  

§ 4º O exercício pela ANEEL das competências referidas nos incisos VIII e IX 
do art. 29 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dependerá de delegação 
expressa do Poder Concedente." (NR)  

"Art. 26.  Cabe ao Poder Concedente, diretamente ou mediante delegação à 
ANEEL, autorizar:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

............................................................................" (NR) 

"Art. 28.  ............................................................................  

............................................................................ 
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§ 3º  No caso de serem esses estudos ou projetos aprovados pelo Poder 
Concedente, para inclusão no programa de licitações de concessões, será 
assegurado ao interessado o ressarcimento dos respectivos custos incorridos, 
pelo vencedor da licitação, nas condições estabelecidas no edital.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

............................................................................" (NR) 

        Art. 10.  Os arts. 2º e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passam 
a vigorar com as seguintes alterações:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 2º  ............................................................................  

VI - sugerir a adoção de medidas necessárias para garantir o atendimento à 
demanda nacional de energia elétrica, considerando o planejamento de longo, 
médio e curto prazos, podendo indicar empreendimentos que devam ter 
prioridade de licitação e implantação, tendo em vista seu caráter estratégico e 
de interesse público, de forma que tais projetos venham assegurar a 
otimização do binômio modicidade tarifária e confiabilidade do Sistema Elétrico.  

............................................................................" (NR) 

"Art. 50. ............................................................................  

§ 2º  ............................................................................  

I - 40% (quarenta por cento) ao Ministério de Minas e Energia, sendo 70% 
(setenta por cento) para o financiamento de estudos e serviços de geologia e 
geofísica aplicados à prospecção de combustíveis fósseis, a serem promovidos 
pela ANP, nos termos dos incisos II e III do art. 8º desta Lei, e pelo MME, 15% 
(quinze por cento) para o custeio dos estudos de planejamento da expansão do 
sistema energético e 15% (quinze por cento) para o financiamento de estudos, 
pesquisas, projetos, atividades e serviços de levantamentos geológicos básicos 
no território nacional;  

............................................................................" (NR) 

        Art. 11.  Os arts. 10, 11, 13 e 14 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, 
passam a vigorar com as seguintes alterações:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 
"Art. 10. ............................................................................  

§ 5º O disposto no caput  não se aplica ao suprimento de energia elétrica à 
concessionária e permissionária de serviço público com mercado próprio 
inferior a 500 (quinhentos) GWh/ano, cujas condições, prazos e tarifas 
continuarão a ser regulamentados pela ANEEL." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 11. ............................................................................  

§ 4º ............................................................................  

III - aproveitamento hidrelétrico com potência maior que 30 (trinta) MW, 
concessão já outorgada, a ser implantado inteiramente em sistema elétrico 
isolado e substitua a geração termelétrica que utiliza derivados de petróleo, 
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com sub-rogação limitada a, no máximo, 75% (setenta e cinco por cento) do 
valor do empreendimento e até que a quantidade de aproveitamento sub-
rogado atinja um total de 120 (cento e vinte) MW médios, podendo efetuar a 
venda da energia gerada para concessionários de serviço público de energia 
elétrica.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

............................................................................" (NR) 

"Art. 13.  As atividades de coordenação e controle da operação da geração e 
da transmissão de energia elétrica, integrantes do Sistema Interligado Nacional 
- SIN, serão executadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, mediante autorização do 
Poder Concedente, fiscalizado e regulado pela ANEEL, a ser integrado por 
titulares de concessão, permissão ou autorização e consumidores que tenham 
exercido a opção prevista nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, e que sejam conectados à rede básica.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

Parágrafo único.  Sem prejuízo de outras funções que lhe forem atribuídas pelo 
Poder Concedente, constituirão atribuições do ONS:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

e) propor ao Poder Concedente as ampliações das instalações da rede básica, 
bem como os reforços dos sistemas existentes, a serem considerados no 
planejamento da expansão dos sistemas de transmissão;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

f) propor regras para a operação das instalações de transmissão da rede 
básica do SIN, a serem aprovadas pela ANEEL." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 14. Cabe ao Poder Concedente definir as regras de organização do ONS 
e implementar os procedimentos necessários ao seu funcionamento.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 1º O ONS será dirigido por 1 (um) Diretor-Geral e 4 (quatro) Diretores, em 
regime de colegiado, sendo 3 (três) indicados pelo Poder Concedente, 
incluindo o Diretor-Geral, e 2 (dois) pelos agentes, com mandatos de 4 (quatro) 
anos não coincidentes, permitida uma única recondução.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 2º A exoneração imotivada de dirigente do ONS somente poderá ser 
efetuada nos 4 (quatro) meses iniciais do mandato, findos os quais é 
assegurado seu pleno e integral exercício.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 3º Constitui motivo para a exoneração de dirigente do ONS, em qualquer 
época, a condenação em ação penal transitada em julgado.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 
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§ 4º O Conselho de Administração do ONS será integrado, entre outros, por 
representantes dos agentes setoriais de cada uma das categorias de Geração, 
Transmissão e Distribuição." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

       Art. 12.  Os arts. 4º e 5º da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, passam a 
vigorar com as seguintes alterações:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 4º ............................................................................  

I – 40% (quarenta por cento) para o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de 
julho de 1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

II – 40% (quarenta por cento) para projetos de pesquisa e desenvolvimento, 
segundo regulamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

III – 20% (vinte por cento) para o MME, a fim de custear os estudos e 
pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, bem como os 
de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais 
hidrelétricos. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

............................................................................" (NR) 

"Art. 5º ............................................................................  

II - no mínimo 30% (trinta por cento) dos recursos referidos nos incisos I, II e III 
do art. 4º desta Lei serão destinados a projetos desenvolvidos por instituições 
de pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo as 
respectivas áreas das Superintendências Regionais;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

............................................................................" (NR) 

        Art. 13. Os arts. 13, 14, 27 e 28 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, 
passam a vigorar com as seguintes alterações:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 13. ............................................................................  

§ 1º Os recursos da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE serão 
provenientes dos pagamentos anuais realizados a título de uso de bem público, 
das multas aplicadas pela ANEEL a concessionários, permissionários e 
autorizados e, a partir de 2003, das quotas anuais pagas por todos os agentes 
que comercializem energia com consumidor final, mediante encargo tarifário, a 
ser incluído a partir da data de publicação desta Lei nas tarifas de uso dos 
sistemas de transmissão ou de distribuição.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 
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............................................................................" (NR) 

"Art. 14. ............................................................................  

§ 3º Na regulamentação do § 1º deste artigo, a ANEEL levará em conta as 
características da carga atendida, a rentabilidade do investimento, a 
capacidade econômica e financeira do distribuidor local, a preservação da 
modicidade tarifária e as desigualdades regionais.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 4º Na regulamentação deste artigo, a ANEEL levará em conta, dentre outros 
fatores, a taxa de atendimento da concessionária ou permissionária, 
considerada no global e desagregada por Município e a capacidade técnica, 
econômica e financeira necessárias ao atendimento das metas de 
universalização.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

............................................................................" (NR) 

"Art. 27. As concessionárias e autorizadas de geração sob controle federal, 
estadual e municipal poderão comercializar energia elétrica na forma prevista 
nos arts. 1º e 2º da Medida Provisória no 144, de 11 de dezembro de 2003.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 1º A redução dos contratos iniciais de que trata o inciso II do art. 10 da Lei nº 
9.648, de 27 de maio de 1998, não confere direito às concessionárias 
geradoras a qualquer garantia tarifária em relação ao montante de energia 
liberada.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 2º  Os riscos hidrológicos ou de não cumprimento do contrato poderão ser 
assumidos pela concessionária geradora vendedora da energia elétrica.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

....................................................  

I - leilões exclusivos para consumidores finais ou por estes promovidos;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 6º As concessionárias e autorizadas de geração sob controle federal, 
estadual ou municipal poderão negociar energia por meio de:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

I - leilões previstos no art. 2º da Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002, 
observado o disposto no art. 30 da Lei que resultou da conversão da Medida 
Provisória no 144, de 11 de dezembro de 2003; ou   

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

II - leilões de ajuste previstos no § 3º do art. 2º da Lei que resultou da 
conversão da Medida Provisória no 144, de 11 de dezembro de 2003.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 
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§ 7º  As concessionárias de geração de serviço público sob controle federal ou 
estadual, sob controle privado e os produtores independentes de energia 
poderão aditar, observados os critérios de prazo e montantes definidos em 
regulamentação específica, os contratos iniciais ou equivalentes que estejam 
em vigor na data de publicação desta Lei, não se aplicando, neste caso, o 
disposto no caput  e no inciso II do art. 10 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 
1998.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 8º As concessionárias de geração de serviço público sob controle federal ou 
estadual que atuem nos sistemas elétricos isolados poderão firmar contratos de 
compra e venda de energia elétrica, por modalidade diversa dos leilões 
previstos neste artigo, com o objetivo de contribuir para garantia de suprimento 
dos Estados atendidos pelos sistemas isolados." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 28.  A parcela de energia elétrica que não for comercializada nas formas 
previstas no art. 27 desta Lei poderá ser liquidada no mercado de curto prazo 
do CCEE." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

        Art. 14. Fica autorizada a constituição, no âmbito do Poder Executivo e 
sob sua coordenação direta, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – 
CMSE, com a função precípua de acompanhar e avaliar permanentemente a 
continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o território 
nacional. (Vide Decreto nº 5.175, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração.   
Justificativa: O CMSE já foi constituído. 

        § 1º Integram, de forma permanente, o CMSE representantes das 
entidades responsáveis pelo planejamento da expansão, operação 
eletroenergética dos sistemas elétricos, administração da comercialização de 
energia elétrica e regulação do setor elétrico nacional.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º A critério da coordenação, poderão ser chamados a participar 
representantes de entidades governamentais afetas aos assuntos específicos 
de interesse do Comitê.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 3º A coordenação do Comitê poderá constituir comissões temáticas 
incorporando uma representação pluralista dos agentes setoriais em sua 
composição, conforme definições a serem estabelecidas em regulamento 
próprio.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art 15. Conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, as concessionárias 
de distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares que 
não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente até 31 de dezembro 
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de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em que 
sejam transferidas.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. Os custos decorrentes dessa incorporação, incluindo a 
reforma das redes, serão considerados pela ANEEL nos processos de revisão 
tarifária.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 16. As concessionárias e autorizadas de geração poderão, mediante 
autorização e regulamentação do Poder Concedente, realizar operações de 
compra e venda de energia elétrica para entrega futura.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Excluído 
por decurso do prazo – Vide §2º. 

        § 1º As operações referidas no caput  deste artigo poderão incluir 
financiamento por meio de instituições financeiras autorizadas, conforme 
regulamentação do Conselho Monetário Nacional.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º As operações referidas no caput  deste artigo somente poderão ser 
realizadas até 31 de dezembro de 2004 e estarão limitadas ao montante de 
energia elétrica descontratada na data de publicação desta Lei.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Excluído por decurso do prazo. 

        Art. 17. Nas licitações para contratação de energia previstas nos incisos I 
e II do § 5º do art. 2º desta Lei, poderá ser ofertada a energia elétrica 
proveniente de empreendimentos de geração existentes ou de projetos de 
ampliação, que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos: 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Excluído 
por decurso do prazo. 

        I – que tenham obtido outorga de concessão ou autorização até a data de 
publicação desta Lei;  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. 

        II – que tenham iniciado a operação comercial a partir de 1º de janeiro de 
2000; e  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. 

        III – cuja energia não tenha sido contratada até a data de publicação desta 
Lei.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º A partir de 2008, os empreendimentos referidos no caput  deste artigo 
observarão as regras gerais de licitação, na forma prevista no art. 2º desta Lei.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º Não se aplica o disposto neste artigo à energia proveniente de 
empreendimentos de importação de energia elétrica.  
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Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Excluído por decurso do prazo. 

        Art. 18. Observado o disposto no art. 17, na licitação prevista no inciso II 
do § 5º do art. 2º desta Lei, a oferta de energia proveniente de 
empreendimentos em cuja licitação tenha sido observado o critério do 
pagamento de máximo Uso de Bem Público - UBP terá o seguinte tratamento:  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Excluído por decurso do prazo. 

        I – concorrerá nas mesmas condições dos demais participantes do 
certame, inclusive quanto ao valor de referência do UBP, relativo ao 
empreendimento licitado, a ser definido pelo Poder Concedente; 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei 
Consolidada.   Justificativa: Excluído por decurso do prazo. 

     II – a diferença entre o UBP efetivamente pago, resultante da licitação 
original, da qual resultou a concessão ou autorização dos empreendimentos de 
que trata o caput  deste artigo, e o UBP de referência, referido no inciso I deste 
artigo, deverá ser incorporada à receita do gerador.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Excluído por decurso do prazo. 

        Parágrafo único. O valor de que trata o inciso II do caput  deste artigo, 
somado ao lance vencedor do empreendimento licitado, não poderá ultrapassar 
o custo marginal da energia resultante desse processo, conforme 
regulamentação.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Excluído por decurso do prazo.  Justificativa: Excluído por decurso do prazo. 

        Art. 19. Excepcionalmente nos anos de 2004, 2005 e 2006, as licitações 
para venda de energia proveniente de empreendimentos de geração 
existentes, previstos no inciso II do § 2º do art. 2º desta Lei, poderão prever 
início de entrega da energia em até 5 (cinco) anos após a realização das 
licitações. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Excluído por decurso do prazo.  

        Art. 20. As pessoas jurídicas concessionárias, permissionárias e 
autorizadas de distribuição e de geração de energia elétrica deverão adaptar-
se às disposições contidas nos §§ 5º, 6º e 7º do art. 4º da Lei nº 9.074, de 7 de 
julho de 1995, com a redação dada por esta Lei, no prazo de 18 (dezoito) 
meses a contar de sua entrada em vigor.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Excluído por decurso do prazo. 

        § 1º O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado pela ANEEL, 1 
(uma) única vez, por igual período, se efetivamente comprovada a 
impossibilidade de cumprimento das disposições decorrentes de fatores alheios 
à vontade das concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços 
públicos citados neste artigo.  
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Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Excluído por decurso do prazo. 

        § 2º Excepcionalmente, as pessoas jurídicas em processo de adaptação 
previsto no caput  deste artigo poderão celebrar novos contratos relativos às 
atividades previstas nos incisos I, II, III e IV do § 5º do art. 4º da Lei nº 9.074, 
de 7 de julho de 1995, com a redação dada por esta Lei, durante o prazo 
máximo de 12 (doze) meses, contado da data de 11 de dezembro de 2003, 
observado, em qualquer hipótese, o disposto no art. 2º desta Lei e, no caso de 
empresas sob controle da União, dos Estados e dos Municípios, o rito previsto 
no art. 27 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, com redação dada por esta 
Lei.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prazo já decorrido. 

        § 3º  As concessões de aproveitamentos hidrelétricos resultantes da 
separação das atividades de distribuição de que trata o caput deste artigo 
poderão, a critério do poder concedente, ter o regime de exploração modificado 
para produção independente de energia, mediante a celebração de contrato 
oneroso de uso de bem público e com prazo de concessão igual ao prazo 
remanescente do contrato de concessão original, observado, no que couber, o 
disposto no art. 7º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. (Incluído pela Lei nº 
11.488, de 2007) (Art. 20 - )  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 4º  Aplica-se o disposto nos §§ 1º a 8º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 
de dezembro de 1996, bem como as regras de comercialização a que estão 
submetidas às fontes alternativas de energia, aos empreendimentos 
hidrelétricos resultantes da separação das atividades de distribuição de que 
trata este artigo, desde que sejam observadas as características previstas no 
inciso I do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. (Incluído pela 
Lei nº 11.488, de 2007)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Nova redação com o objetivo de simplificar e clarear o dispositivo 
legal. 

       Art. 21. Os atuais contratos de comercialização de energia elétrica 
celebrados pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de 
distribuição já registrados, homologados ou aprovados pela ANEEL não 
poderão ser objeto de aditamento para prorrogação de prazo ou aumento das 
quantidades ou preços contratados após a publicação desta Lei, ressalvado o 
disposto no art. 27 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa 1: Ajuste da redação (atuais contratos).  

Justificativa 2: Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a delegação de 
serviços públicos só pode ser feita através de concessão ou de permissão. 

        Parágrafo único. Exclui-se do disposto no caput  deste artigo os 
aditamentos relativos a ampliações de pequenas centrais hidroelétricas, desde 
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que não resultem em aumento do preço unitário da energia constante no 
contrato original.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 22. Ocorrendo a decretação de racionamento de energia elétrica pelo 
Poder Concedente em uma região, todos os contratos por quantidade de 
energia do ambiente de contratação regulada, registrados na CCEE, cujos 
compradores estejam localizados nessa região, deverão ter seus volumes 
ajustados na mesma proporção da redução de consumo verificado.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. As regras de contabilização da CCEE poderão prever 
tratamento específico para situações de restrição compulsória de consumo, 
visando a limitar seus impactos sobre as regiões não submetidas ao 
racionamento.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 23.  O Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS deverá adotar 
todas as medidas necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei. 
(Regulamento)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. A ANEEL deverá regular e fiscalizar o processo de 
adequação do ONS à regulamentação prevista no art. 14 da Lei nº 9.648, de 27 
de maio de 1998, com a redação dada por esta Lei, incluindo o critério de não-
coincidência de mandatos de diretores, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados da publicação da regulamentação desta Lei, nos termos do art. 27 
desta Lei.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Providência já adotada em relação ao parágrafo. 

        Art. 24. As concessionárias e permissionárias de distribuição de energia 
elétrica poderão, conforme disciplina a ser estabelecida pela ANEEL, 
condicionar a continuidade do fornecimento aos usuários inadimplentes de 
mais de uma fatura mensal em um período de 12 (doze) meses:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I – ao oferecimento de depósito-caução, limitado ao valor inadimplido, não 
se aplicando o disposto neste inciso ao consumidor integrante da Classe 
Residencial; ou  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II – à comprovação de vínculo entre o titular da unidade consumidora e o 
imóvel onde ela se encontra, não se aplicando o disposto neste inciso ao 
consumidor integrante da Subclasse Residencial Baixa Renda.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º Em se tratando de inadimplência de usuário apto à livre aquisição de 
energia, poderá a concessionária ou permissionária do serviço público de 
distribuição de energia elétrica exigir que o usuário inadimplente, para utilizar-



 125 

se do serviço de distribuição, apresente contrato de compra de energia junto a 
outro agente comercializador.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º Não se aplica o disposto nos incisos I e II deste artigo aos 
consumidores que prestam serviços públicos essenciais.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 25. Os contratos de fornecimento de energia elétrica de 
concessionárias geradoras de serviço público, inclusive as sob controle federal, 
com consumidores finais, vigentes em 26 de agosto de 2002, poderão ser 
aditados para vigorarem até 31 de dezembro de 2010, observado o disposto no 
art. 3º da Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. Os valores atribuídos a título de Recomposição Tarifária 
Extraordinária - RTE, assim como os encargos previstos no art. 1º da Lei nº 
10.438, de 26 de abril de 2002, deverão ser faturados pelas concessionárias de 
geração em rubricas apartadas com seus valores individualizados e 
identificados na fatura de energia elétrica do consumidor, até suas respectivas 
extinções.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. Justificativa: 
exclusão da citação do art. 1º da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. A CBEE já não está 
operante. 
        Art. 26. As concessionárias ou autorizadas de geração sob controle 
federal ou estadual poderão, mediante oferta pública, celebrar contratos de 
compra e venda de energia elétrica pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogáveis 1 
(uma) única vez, por igual período, para atendimento à expansão da demanda 
de consumidores existentes e o atendimento a novos consumidores, ambos 
com carga individual igual ou superior a 50.000 kW (cinqüenta mil quilowatts).  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prazo já decorrido.  

        Parágrafo único. A contratação ou opção de contratação a que se refere o 
caput  deste artigo deverá ocorrer no prazo máximo de 18 (dezoito) meses, a 
contar da data de publicação desta Lei.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prazo já decorrido. 

        Art. 27.  Cabe ao Poder Executivo regulamentar o disposto nesta Lei.  

        Art. 28. A regulamentação estabelecerá critérios e instrumentos que 
assegurem tratamento isonômico quanto aos encargos setoriais entre os 
consumidores sujeitos ao fornecimento exclusivo por concessionárias e 
permissionárias de distribuição de energia elétrica e demais usuários, 
observada a legislação em vigor.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

       Art. 29.  Concluído o processo de transição de que trata o § 1º do art. 5º 
desta Lei, ficará revogada a Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002.  
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Revogado por consolidação. Justificativa: Transição já ocorrida. 

       Art. 30.  Após o início efetivo das operações da CCEE, com a realização 
de licitações para a compra regulada de energia elétrica, fica revogado o art. 2º 
da Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002.  

Revogado por consolidação. Justificativa: Condição já ocorrida. 

       Parágrafo único. Fica revogado o inciso I do § 1º do art. 2º da Lei nº 
10.604, de 17 de dezembro de 2002.  

        Art. 31. Fica revogado o art. 5º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, 
assegurados os direitos constituídos durante sua vigência, em especial as 
atividades autorizadas em seus incisos II e IV.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei alterada. 

        § 1º Ficam excluídas do Programa Nacional de Desestatização - PND a 
empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS e suas controladas: 
Furnas Centrais Elétricas S/A, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - 
CHESF, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE e 
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A - ELETROSUL 
e a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa1: Providência já adotada. 

        § 2º Fica a Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil 
S/A – ELETROSUL autorizada a prestar os serviços públicos de geração e de 
transmissão de energia elétrica, mediante concessão ou autorização, na forma 
da lei, podendo adaptar seus estatutos e sua razão social a essas atividades.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

       Art. 32.  Ficam revogados o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.970, de 28 de 
dezembro de 1994, o parágrafo único do art. 2º, o inciso III do art. 3º e o art. 27 
da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

        Art. 33.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília,  15  de  março   de 2004; 183º da Independência e 116º da 
República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Dilma Vana Rousseff 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  16.3.2004  
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LEI Nº 10.889, DE 25 DE JUNHO DE 2004 
Conversão da MPv nº 181, de 2004 

Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras 
S.A. – ELETROBRÁS a efetuar 
capitalização na Companhia Energética 
do Maranhão – CEMAR e altera a alínea 
a do inciso I do art. 3o da Lei no 10.438, 
de 26 de abril de 2002. 

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

        Art. 1o Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS 
autorizada a efetuar capitalização de parte dos créditos que detém junto à 
Companhia Energética do Maranhão – CEMAR. (Lei 10889/04) 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: Não 
incorporado ao texto consolidado por dispor de condição já atendida. 
        Parágrafo único. Para o fim previsto neste artigo, a ELETROBRÁS 
ampliará a sua participação no capital social da CEMAR, mediante processo de 
aumento de capital da empresa. (Lei 10889/04) 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por dispor de condição já atendida. 

        Art. 2o A alínea a do inciso I do art. 3o da Lei no 10.438, de 26 de abril de 
2002, passa a vigorar com a seguinte redação: (Lei 10889/04) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 3o ....................................................................... (Lei 10889/04) 

I - .............................................................................. 

a) os contratos serão celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 
ELETROBRÁS até 30 de junho de 2004, para a implantação de 3.300 MW de 
capacidade, em instalações de produção com início de funcionamento previsto 
para até 30 de dezembro de 2006, assegurando a compra da energia a ser 
produzida no prazo de 20 (vinte) anos, a partir da data de entrada em operação 
definida no contrato, observados os valores e pisos definidos na alínea b deste 
inciso; (Lei 10889/04) 

.............................................................................." (NR) 

        Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 25 de junho de 2004; 183o da Independência e 116o da 
República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Dilma Vana Rousseff 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.6.2004 
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LEI Nº 11.337, DE 26 DE JULHO DE 2006 
Determina a obrigatoriedade de as 
edificações possuírem sistema de 
aterramento e instalações elétricas 
compatíveis com a utilização de condutor-
terra de proteção, bem como torna 
obrigatória a existência de condutor-terra 
de proteção nos aparelhos elétricos que 
especifica. 

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

Art. 1º As edificações cuja construção se inicie a partir da vigência desta Lei 
deverão obrigatoriamente possuir sistema de aterramento e instalações 
elétricas compatíveis com a utilização do condutor-terra de proteção, bem 
como tomadas com o terceiro contato correspondente.   

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
 Art. 2º  Os aparelhos elétricos com carcaça metálica e aqueles sensíveis a 
variações bruscas de tensão, produzidos ou comercializados no País, deverão, 
obrigatoriamente, dispor de condutor-terra de proteção e do respectivo 
adaptador macho tripolar.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo entra em vigor quinze meses após a 
publicação desta Lei.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: Prazo já 
superado 
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor noventa dias após sua publicação. 

Brasília,  26  de julho de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Luiz Fernando Furlan 

Márcio Fortes de Almeida 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 27.7.2006 
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LEI Nº 11.465, DE 28 DE MARÇO DE 2007 
Altera os incisos I e III do caput do art. 
1º da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 
2000, prorrogando, até 31 de dezembro 
de 2010, a obrigação de as 
concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos de distribuição de 
energia elétrica aplicarem, no mínimo, 
0,50% (cinqüenta centésimos por 
cento) de sua receita operacional 
líquida em programas de eficiência 
energética no uso final. 

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

Art. 1º  Os incisos I e III do caput do art. 1º da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 
2000, passam a vigorar com a seguinte redação:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 
“Art. 1º  ..........................................................  

I – até 31 de dezembro de 2010, os percentuais mínimos definidos no caput  
deste artigo serão de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento), tanto para 
pesquisa e desenvolvimento como para programas de eficiência energética na 
oferta e no uso final da energia;  

III – a partir de 1º de janeiro de 2011, para as concessionárias e 
permissionárias cuja energia vendida seja inferior a 1.000 (mil) GWh por ano, o 
percentual mínimo a ser aplicado em programas de eficiência energética no 
uso final poderá ser ampliado de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) 
para até 0,50% (cinqüenta centésimos por cento);  

.................................................................... ” (NR) 

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  29  de  março  de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Tarso Genro 

Silas Rondeau Cavalcante Silva 

Patrus Ananias 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.3.2007- edição extra 
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LEI Nº 11.480, DE 30 DE MAIO DE 2007 
Autoriza a renegociação dos créditos da 
União e da Centrais Elétricas Brasileiras 
S. A. - ELETROBRÁS junto à Itaipu 
Binacional, e dá outras providências. 

     Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 
357, de 2007, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a 
seguinte Lei: 

    Art. 1º Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS autorizada 
a negociar a retirada do fator anual de reajuste dos saldos devedores dos 
contratos de financiamento celebrados com a Itaipu Binacional. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
    Parágrafo único. Fica assegurada à ELETROBRÁS a manutenção do fluxo 
de recebimentos decorrente do fator anual de reajuste a que se refere o caput. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
    Art. 2º Fica a União autorizada a negociar a retirada do fator anual de 
reajuste dos créditos que detém junto à Itaipu Binacional. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
    Parágrafo único. Fica assegurada à União a manutenção de, no mínimo, 
noventa e quatro por cento do fluxo de recebimentos decorrente do fator anual 
de reajuste a que se refere o caput. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
    Art. 3º As demais condições dos contratos e dos créditos de que tratam os 
arts. 1º e 2º deverão permanecer inalteradas. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
    Art. 4º Fica vedada a negociação dos valores correspondentes ao fator anual 
de reajuste que, à data da celebração dos instrumentos contratuais a serem 
firmados pelas partes com fulcro nos arts. 1º e 2º, já tenham sido incorporados 
aos saldos devedores e aos créditos neles mencionados. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
    Art. 5º A autorização prevista no art. 2º fica condicionada à assinatura de 
contrato entre a União e a ELETROBRÁS em que esta empresa figure como 
responsável principal pelo repasse do fluxo de recebimentos decorrente da 
parcela do fator anual de reajuste a que tem direito a União. 

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da  Lei Consolidada. 
    Art. 6º Na forma da regulamentação do Poder Executivo, fica a 
ELETROBRÁS autorizada a incluir na tarifa de repasse da potência 
proveniente da Itaipu Binacional o diferencial decorrente da retirada do fator 
anual de reajuste de que tratam os arts. 1º e 2º, para manter seu fluxo de 
recebimentos, bem como o da União, ressalvado o disposto no parágrafo único 
do art. 2º. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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    § 1º Os Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia definirão, anualmente, 
por meio de portaria interministerial, o valor do diferencial a que se refere o 
caput, para efeito de cálculo da tarifa de repasse da potência proveniente da 
Itaipu Binacional. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    § 2º O valor a que se refere o § 1º deve ser necessário e suficiente para 
manter o valor econômico dos saldos devedores e dos créditos citados nos 
arts. 1º e 2º, respeitado o percentual mínimo estabelecido no parágrafo único 
do art. 2º. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

    Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

     Congresso Nacional, em 30 de maio de 2007; 186º da Independência e 119º 
da República  

    Senador RENAN CALHEIROS 

    Presidente da Mesa do Congresso Nacional 

    Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.5.2007 
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DECRETO Nº 24.643, DE 10 DE JULHO DE 1934. 

 Decreta o Código de 
Águas. 

        O Chefe do Governo Provisório da República dos Esta dos Unidos do 
Brasil , usando das atribuições que lhe confere o art. 1º do decreto nº 19.398, 
de 11/11/1930, e: 

        Considerando que o uso das águas no Brasil tem-se regido até hoje por 
uma legislação obsoleta, em desacôrdo com as necessidades e interesse da 
coletividade nacional; 

        Considerando que se torna necessário modificar esse estado de coisas, 
dotando o país de uma legislação adequada que, de acôrdo com a tendência 
atual, permita ao poder público controlar e incentivar o aproveitamento 
industrial das águas; 

        Considerando que, em particular, a energia hidráulica exige medidas que 
facilitem e garantam seu aproveitamento racional; 

        Considerando que, com a reforma porque passaram os serviços afetos ao 
Ministério da Agricultura, está o Governo aparelhado, por seus órgãos 
competentes, a ministrar assistência técnica e material, indispensável a 
consecução de tais objetivos; 

        Resolve decretar o seguinte Código de Águas, cuja execução compete ao 
Ministério da Agricultura e que vai assinado pelos ministros de Estado: 

CÓDIGO DE ÁGUAS 

LIVRO I - ÁGUAS EM GERAL E SUA PROPRIEDADE  e  

LIVRO II - APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS  

NÃO ANALISADOS PARA FINS DE CONSOLIDAÇÃO. 

LIVRO III 

FORÇAS HIDRÁULICAS – REGULAMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA HI DRO-
ELÉTRICA 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 

ENERGIA HIDRÁULICA E SEU APROVEITAMENTO 

        Art. 139. O aproveitamento industrial das quedas de águas e outras fontes 
de energia hidráulica, quer do domínio público, quer do domínio particular, far-
se-há pelo regime de autorizações e concessões instituído neste Código. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 
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        § 1º Independe de concessão ou autorização o aproveitamento das 
quedas d'agua já utilizadas industrialmente na data da publicação deste 
Código, desde que sejam manifestadas na forma e prazos prescritos no art. 
149 e enquanto não cesse a exploração; cessada esta cairão no regime deste 
Código. 

        § 2º Também ficam excetuados os aproveitamentos de quedas d'agua de 
potência inferior a 50 kws. Para uso exclusivo do respectivo proprietário. 

        § 3º Dos aproveitamentos de energia hidráulica que, nos termos do 
parágrafo anterior não dependem de autorização, deve ser todavia notificado o 
Serviço de Águas do Departamento Nacional de Produção Mineral do 
Ministério da Agricultura para efeitos estatísticos. 

        § 4º As autorizações e concessões serão conferidas na forma prevista no 
art. 195 e seus parágrafos. 

        § 5º Ao proprietário da queda d'agua são assegurados os direitos 
estipulados no art. 148. 

        Art. 140. São considerados de utilidade pública e dependem de 
concessão. 

        a) os aproveitamentos de quedas d'agua e outras fontes de energia 
hidráulica de potência superior a 150 kws. Seja qual for a sua aplicação. 

        b) os aproveitamentos que se destinam a serviços de utilidade publica 
federal, estadual ou municipal ou ao comércio de energia seja qual for a 
potência. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

        Art. 141. Dependem de simples autorização, salvo o caso do § 2º, do art. 
139, os aproveitamentos de quedas de água e outras fontes de energia de 
potência até o máximo de 150kws. quando os permissionários forem titulares 
de direitos de ribeirinidades com relação à totalidade ou ao menos à maior 
parte da seção do curso d'agua a ser aproveitada e destinem a energia ao seu 
uso exclusivo. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

        Art. 142. Entendem-se por potência para os efeitos deste Código a que é 
dada pelo produto da altura da queda pela descarga máxima de derivação 
concedida ou autorizada. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Critério não mais utilizado nos dispositivos legais posteriores. 

        Art. 143. Em todos os aproveitamentos de energia hidráulica serão 
satisfeita exigências acauteladoras dos interesses gerais: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

a) da alimentação e das necessidades das populações ribeirinhas; 

b) da salubridade pública; 



 4 

c) da navegação; 

d) da irrigação; 

e) da proteção contra as inundações; 

f) da conservação e livre circulação do peixe; 

g) do escoamento e rejeição das águas. 

Art. 144 e alíneas - Revogados por consolidação. Não considerados na Lei 
Consolidada. Implicitamente revogados pelos dispositivos legais posteriores. 

        Art. 144. O Serviço de Águas do Departamento Nacional de Produção 
Mineral do Ministério da Agricultura, é o órgão competente do Governo Federal 
para: 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novos dispositivos foram definidos pela Leis nº 9.427/95. 

        a) proceder ao estudo e avaliação de energia hidráulica do território 
nacional; 

        b) examinar e instruir técnica e administrativamente os pedidos de 
concessão ou autorização para a utilização da energia hidráulica e para 
produção, transmissão, transformação e distribuição da energia hidro-elétrica; 

        c) regulamentar e fiscalizar de modo especial e permanente o serviço de 
produção, transmissão, transformação de energia hydro-electrica: 

        c) fiscalizar a produção, a transmissão, a transformação e a distribuição  
de energia hidro-elétrica; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, de 
25.10.1941) 

        d) exercer todas as atribuições que lhe forem conferidas por este Código e 
seu regulamento. 

CAPÍTULO II 

PROPRIEDADE DAS QUEDAS D’AGUA 

        Art. 145. As quedas d’água e outras fontes de energia hidráulica são bens 
imóveis e tidas como coisas distintas e não integrantes das terras em que se 
encontrem. Assim a propriedade superficial não abrange a água, o álveo do 
curso no trecho em que se acha a queda d’água, nem a respectiva energia 
hidráulica, para o efeito de seu aproveitamento industrial. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 146. As quedas d’água existentes em cursos cujas águas sejam 
comuns ou particulares, pertencem aos proprietários dos terrenos marginais, 
ou a quem for por título legítimo. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, os proprietários das quedas 
d’água que já estejam sendo exploradas industrialmente deverão manifestá-las, 
na forma e prazo prescritos no art. 149. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Os “manifestos” já ocorreram e já foram superados. 
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        Art. 147. As quedas d’água e outras fontes de energia hidráulica 
existentes em águas públicas de uso comum ou dominicais são incorporadas 
ao patrimônio da Nação, como propriedade inalienável e imprescritível. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. Justificativa: A 
incorporação ao patrimônio da Nação já ocorreu. 
        Art. 148. Ao proprietário da queda d’água é assegurada a preferência na 
autorização ou concessão para o aproveitamento industrial de sua energia ou 
co-participação razoável, estipulada neste Código, nos lucros da exploração 
que por outrem for feita. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
A preferência para a concessão e autorização é incompatível com a 
Constituição Federal. A co-participação nos lucros pode ser objeto de 
negociação. 

        Parágrafo único. No caso de condomínio, salvo o disposto no art. 171, só 
terá lugar o direito de preferência à autorização ou concessão se houver 
acordo ente os condôminos; na hipótese contrária, bem como, no caso de 
propriedade litigiosa, só subsistirá o direito de co-participação nos resultados 
da exploração, entendendo-se por proprietário para esse efeito o conjunto dos 
condôminos. 

 Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Novas regras para os condomínios foram definidas pela Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Novo Código Civil). 

        Art. 149. As empresas ou particulares, que estiverem realizando o 
aproveitamento de quedas d’água ou outras fontes de energia hidráulica, para 
quaisquer fins, são obrigados a manifestá-lo dentro do prazo de seis meses, 
contados da data da publicação deste Código, e na forma seguinte:  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Os “manifestos” já ocorreram. 

        I – Terão de produzir, cada qual por si, uma justificação no Juízo do 
Fórum, da situação da usina, com assistência do órgão do Ministério Público, 
consistindo a dita justificação na prova da existência e característicos da usina, 
por testemunhas de fé e da existência, natureza e extensão de seus direitos 
sobre a queda d’água utilizada, por documentos com eficiência probatória, 
devendo entregar-se à parte os autos independentemente de traslado; 

        II – Terão que apresentar ao Governo Federal a justificação judicial de que 
trata o número I e mais os dados sobre os característicos técnicos da queda 
d’água e usina de que se ocupam as alíneas seguintes: 

        a) Estado, comarca, município, distrito e denominação do rio, da queda, 
do local e usina; 

        b) um breve histórico da fundação da usina desde o início da sua 
exploração; 

        c) breve descrição das instalações e obras d'arte destinadas a geração, 
transmissão, transformação e distribuição da energia; 

        d) fins a que se destina a energia produzida; 
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        e) constituição da empresa, capital social, administração, contratos para 
fornecimento de energia e respectivas tarifas. 

       § 1º Só serão considerados aproveitamentos já existentes e instalados 
para os efeitos deste Código, os que forem manifestados ao Poder Público na 
forma e prazo prescritos neste artigo. 

        § 2º Somente os interessados que satisfizerem dentro do prazo legal as 
exigências deste artigo poderão prosseguir na exploração industrial da energia 
hidráulica, independentemente de autorização ou concessão na forma deste 
Código. 

TÍTULO II 

CAPÍTULO I 

CONCESSÕES 

        Art. 150. As concessões serão outorgadas por decreto do Presidente da 
República, referendado pelo ministro da Agricultura. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

        Art. 151. Para executar os trabalhos definidos no contrato, bem como, 
para explorar a concessão, o concessionário terá, além das regalias e favores 
constantes das leis fiscais e especiais, os seguintes direitos: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa: Nos termos do art. 10 da Lei nº 9.074/95, com a redação dada 
pela Lei nº 9.648/98, pode a ANEEL, declarar a utilidade pública, para fins de 
desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas 
necessárias à implantação de instalações de concessionárias, permissionárias 
e autorizadas de energia elétrica. 

        a) utilizar os termos de domínio público e estabelecer as servidões nos 
mesmos e através das estradas, caminhos e vias públicas, com sujeição aos 
regulamentos administrativos; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        b) desapropriar nos prédios particulares e nas autorizações pré-existentes 
os bens, inclusive as águas particulares sobe que verse a concessão e os 
direitos que forem necessários, de acordo com a lei que regula a 
desapropriação por utilidade publica, ficando a seu cargo a liquidação e 
pagamento das indenizações; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa: Desconsideradas, no texto proposto, as autorizações pré-
existentes ao Código de Águas.     

        c) estabelecer as servidões permanente ou temporárias exigidas para as 
obras hidráulica e para o transporte e distribuição da energia elétrica; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Com a desverticalização o gerador não exerce atividades de 
distribuição, nos termos do art. 4º da Lei 9.074/95. 
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       d) construir estradas de ferro, rodovias, linhas telefônicas ou telegráficas, 
sem prejuízo de terceiros, para uso exclusivo da exploração; 

 Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

       e) estabelecer linhas de transmissão e de distribuição. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Com a desverticalização o gerador não exerce atividades de 
distribuição, nos termos do art. 4º da Lei 9.074/95. 

         

        Art. 152. As indenizações devidas aos ribeirinhos quanto ao uso das 
águas no caso de direitos exercidos, quanto a propriedade das mesmas águas, 
ou aos proprietários das concessões ou autorizações preexistentes, serão 
feitas, salvo acordo em sentido contrário, entre os mesmos e os 
concessionários, em espécie ou em dinheiro, conforme os ribeirinhos ou 
proprietários preferirem. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pela legislação superveniente. 

        § 1º Quando as indenizações se fizerem em espécie serão sob a forma de 
um quinhão d’água ou de uma quantidade de energia correspondente a água 
que aproveitavam ou a energia de que dispunham, correndo por conta do 
concessionário as despesas com as transformações técnicas necessárias para 
não agravar ou prejudicar os interesses daqueles. 

        § 2º As indenizações devidas aos ribeirinhos quanto ao uso das águas, no 
caso de direitos não exercidos, serão feitas na forma que for estipulada em 
regulamento a ser expedido. 

        Art. 153. O concessionário obriga-se: 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: As obrigações dos concessionários de serviços públicos estão 
definidas na Lei nº 8.987/95. 

        a) a depositar nos cofres públicos, ao assinar o termo de concessão, em 
moeda corrente do país, ou em apólices da dívida pública federal, como 
garantia do implemento das obrigações assumidas, a quantia de vinte mil réis, 
por kilowatt de potência concedida, sempre que esta potência não exceder a 
2.000 Kws. Para potências superiores a 2.000 Kws. a caução será de quarenta 
contos de réis em todos os casos; 

        b) a cumprir todas as exigências da presente lei, das cláusulas contratuais 
e dos regulamentos administrativos; 

        c) a sujeitar-se a todas as exigências da fiscalização; 

        d) a construir e manter nas proximidades da usina, onde for determinado 
pelo Serviço de Águas, as instalações necessárias para observações 
linimétricas e medições de descargas do curso d’água utilizado; 

        e) a reservar uma fração da descarga d’água, ou a energia 
correspondente a uma fração da potência concedida, em proveito dos serviços 
públicos da União, dos Estados ou dos Municípios. 
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        Art. 154. As reservas de água e de energia não poderão privar a usina de 
mais de 30% da energia de que ela disponha. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pela Lei nº 8.987/95. O edital (ou o 
ato de autorização) pode prever eventuais reservas de água e as regras 
aplicáveis. 

        Art. 155. As reservas de água e de energia a que se refere o artigo 
anterior serão entregues aos beneficiários; as de água, na entrada do canal de 
adução ou na saída do canal de descarga e as de energia, nos bornes da 
usina. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pela Lei nº 8.987/95. O edital (ou o 
ato de autorização) pode prever eventuais reservas de água e as regras 
aplicáveis. 

        § 1º A energia reservada será paga pela tarifa que estiver em vigor, com 
abatimento razoável, a juízo do Serviço de Águas do Departamento Nacional 
de Produção Mineral, ouvidas as autoridades administrativas interessadas. 

        § 2º Serão estipuladas nos contratos as condições de exigibilidade das 
reservas; as hipóteses de não exigência, de exigência e de aviso prévio. 

        § 3º Poderá o concessionário, a seu requerimento, ser autorizado a dispor 
da energia reservada, por período nunca superior a dois anos, devendo-se-lhe 
notificar, com seis meses de antecedência, a revogação da autorização da para 
tal fim. 

        § 4º Se a notificação de que trata o parágrafo anterior, feita não for, a 
autorização considera-se renovada por mais dois anos, e assim 
sucessivamente. 

        § 5º A partilha entre a União, os Estados e os Municípios, da energia 
reservada será feita pelo Governo da União. 

        Art. 156. A Administração Pública terá em qualquer época, o direito de 
prioridade sobre as disponibilidades do concessionário, pagando pela tarifa que 
estiver em vigor, sem abatimento algum. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pela Lei nº 8.987/95. O contrato de 
concessão (ou o ato de autorização) pode prever ou não a prioridade. 

        Art. 157. As concessões, para produção, transmissão e distribuição da 
energia hidro-elétrica, para quaisquer fins, serão dadas pelo prazo normal de 
30 anos. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pela Lei nº 9.074/95. 

        Parágrafo único. Excepcionalmente, se as obras e instalações, pelo seu 
vulto, não comportarem amortização do capital no prazo estipulado neste 
artigo, com o fornecimento de energia por preço razoável, ao consumidor, a 
juízo do Governo, ouvidos os órgãos técnicos e administrativos competentes, a 
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concessão poderá ser outorgada por prazo superior, não excedente, porém, 
em hipótese alguma, de 50 anos. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pela Lei nº 9.074/95. 

        Art. 158. O pretendente à concessão deverá requerê-la ao Ministério da 
Agricultura e fará acompanhar seu requerimento do respetivo projeto, 
elaborado de conformidade com as instruções estipuladas e instruído com os 
documentos e dados exigidos no regulamento a ser expedido sobre a matéria e 
especialmente, com referência:  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pela Constituição Federal e pelas 
Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

        a) à idoneidade moral, técnica e financeira e à nacionalidade do 
requerente: 

        b) à constituição e sede da pessoa coletiva que for o requerente; 

        c) à exata compreensão – 1) do programa e objeto atual e futuro do 
requerente; 2) das condições das obras civis e das instalações a realizar; 

        d) ao capital atual e futuro a ser empregado na concessão. 

        Art. 159. As minutas dos contratos, de que constarão todas as exigências 
de ordem técnica, serão preparadas pelo Serviço de Águas e, por intermédio 
do diretor geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, submetidos à 
aprovação do ministro da Agricultura. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pela Lei nº 8.987/95. 

        Parágrafo único. Os projetos apresentados deverão obedecer às 
prescrições técnicas regulamentares, podendo ser alterados no todo ou em 
parte, ampliados ou restringidos, em vista da segurança, do aproveitamento 
racional do curso d’água ou do interesse público. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pela Lei nº 8.987/95. 

        Art. 160. O concessionário obriga-se, na forma estabelecida em lei, e a 
título de utilização, fiscalização, assistência técnica e estatística a pagar uma 
quantia proporcional a potência concedida. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa:  
Revogado pelos dispositivos da Lei nº 9.974/95 e Lei nº 9.427/96. 

        Parágrafo único. O pagamento dessa quota se fará, desde a data que for 
fixada nos contratos para a conclusão das obras e instalações. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa:  
Revogado pelos dispositivos da Lei nº 9.974/95 e Lei nº 9.427/96. 

Art. 161 a 169 - Revogados por consolidação. Não considerados na Lei 
Consolidada. Implicitamente revogados pelos dispositivos legais posteriores. 
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       Art. 161. As concessões dadas de acordo com a presente lei ficam isentas 
de impostos federais e de quaisquer impostos estaduais ou municipais, salvo 
os de consumo, renda e venda mercantis. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pela Constituição Federal e pelas 
Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. As concessões já não são outorgadas nos 
termos do Código de Águas. 

        Art. 162. Nos contratos de concessão figurarão entres outras as seguintes 
cláusulas: 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pela Lei nº 8.987/95. 

        a) ressalva de direitos de terceiros; 

        b) prazos para início e execução das obras, prorrogáveis a juízo do 
Governo; 

        c) tabelas de preços nos bornes da usina e a cobrar dos consumidores, 
com diferentes fatores de carga; 

        d) obrigação de permitir ao funcionários encarregados da fiscalização livre 
acesso, em qualquer época, às obras e demais instalações compreendidas na 
concessão, bem como o exame de todos os assentamentos, gráficos, quadros 
e demais documentos preparados pelo concessionário para verificação das 
descargas, potências, medidas de rendimento das quantidades de energia 
utilizada na usina ou fornecida e dos preços e condições de venda aos 
consumidores; 

        Art. 163. As tarifas de fornecimento da energia serão estabelecidas, 
exclusivamente, em moeda corrente no país e serão revistas de três em três 
anos. (Vide Decreto-Lei nº 2.676, de 1940) 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Decorrência do disposto no § 1º do art. 9º da Lei nº 8.987/95, 
segundo o qual “A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior 
...”. 

        Art. 164. A concessão poderá ser dada: 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pela Constituição Federal e pelas 
Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

        a) para o aproveitamento limitado e imediato da energia hidráulica de um 
trecho de determinado curso d’água; 

        b) para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica de um 
determinado trecho de curso d’água ou de todo um determinado curso d’água; 

        c) para um conjunto de aproveitamento de energia hidráulica de trechos 
de diversos cursos d’água, com referência a uma zona em que se pretenda 
estabelecer um sistema de usinas interconectadas e podendo o 
aproveitamento imediato ficar restrito a uma parte do plano em causa. 
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        § 1º Com referência à alínea "c", se outro pretendente solicitar o 
aproveitamento imediato da parte não utilizada, a preferência para o detentor 
da concessão, uma vez que não seja evidente a desvantagem pública, se dará, 
marcado, todavia, o prazo de uma a dois anos para iniciar as obras. 

        § 2º Desistindo o detentor dessa parte da concessão, será a mesma dada 
ao novo pretendente para o aproveitamento com o plano próprio. 

        § 3º Se este não iniciar as obras dentro do referido prazo, voltará àquele o 
privilégio integral conferido. 

        Art. 165. Findo o prazo das concessões revertem para a União, para os 
Estados ou para os Municípios, conforme o domínio a que estiver sujeito o 
curso d’água, todas as obras de captação, de regularização e de derivação, 
principais e acessórias, os canais adutores d’água, os condutos forçados e 
canais de descarga e de fuga, bem como, a maquinaria para a produção e 
transformação da energia e linhas de transmissão e distribuição. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: As regras para reversão foram redefinidas pela Lei nº 8.987/95. 

        Parágrafo único. Quando o aproveitamento da energia hidráulica se 
destinar a serviços públicos federais, estaduais ou municipais, as obras e 
instalações de que trata o presente artigo reverterão: 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: As regras para reversão foram redefinidas pela Lei nº 8.987/95. 

       a) para a União, tratando-se de serviços públicos federais, qualquer que 
seja o proprietário da fonte de energia utilizada; 

        b) para o Estado, tratando-se de serviços estaduais em rios que não 
sejam do domínio federal, caso em que reverterão à União; 

        c) para o Município, tratando-se de serviços municipais ou particulares em 
rios que não sejam do domínio da União ou dos Estados. 

        Art. 166. Nos contratos serão estipuladas as condições de reversão, com 
ou sem indenização. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: As regras para reversão foram redefinidas pela Lei nº 8.987/95. 

        Parágrafo único. No caso de reversão com indenização, será esta 
calculada pelo custo histórico menos a depreciação, e com dedução da 
amortização já efetuada quando houver. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: As regras para reversão foram redefinidas pela Lei nº 8.987/95. 

        Art. 167. Em qualquer tempo ou em época que ficarem determinadas no 
contrato, poderá a União encampar a concessão, quando interesses públicos 
relevantes o exigirem, mediante indenização prévia. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: As regras para encampação foram redefinidas pela Lei nº 
8.987/95. 
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        Parágrafo único. A indenização será fixada sobre a base do capital que 
efetivamente se gastou, menos a depreciação e com dedução da amortização 
já efetuada quando houver. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: As regras para reversão foram redefinidas pela Lei nº 8.987/95. 

        Art. 168. As concessões deverão caducar obrigatoriamente, declarada a 
caducidade por decreto do Governo Federal: 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: As regras para caducidade foram redefinidas pela Lei nº 8.987/95. 

        I – Si, em qualquer tempo, se vier a verificar que não existe a condição 
exigida no art. 195; 

        II – Se o concessionário reincidir em utilizar uma descarga superior a que 
tiver direito, desde que essa infração prejudique as quantidades de água 
reservadas na conformidade dos arts. 143 e 153, letra e; 

        III – Si, no caso de serviços de utilidade pública, forem os serviços 
interrompidos por mais de setenta e duas horas consecutivas, salvo motivo de 
força maior, a juízo do Governo Federal. 

        Art. 169. As concessões decretadas caducas serão reguladas da seguinte 
forma: 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: As regras para caducidade foram redefinidas pela Lei nº 8.987/95. 

        I – No caso de produção de energia elétrica destinada ao comércio de 
energia, o Governo Federal, por si ou terceiro, substituirá o concessionário até 
o termo da concessão, perdendo o dito concessionário todos os seus bens, 
relativos ao aproveitamento concedido e à exploração da energia, 
independentemente de qualquer procedimento judicial e sem indenização de 
espécie alguma. 

        II – No caso de produção de energia elétrica destinada a indústria do 
próprio concessionário, ficará este obrigado a restabelecer a situação do curso 
d’água anterior ao aproveitamento concedido, se isso for julgado conveniente 
pelo Governo. 

CAPÍTULO II 

AUTORIZAÇÕES 

        Art. 170. A autorização não confere delegação do poder público ao 
permissionário. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa 1: O artigo é específico para hidrelétrica, estando no LIVRO III - 
FORÇAS HIDRÁULICAS – REGULAMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA HIDRO-
ELÉTRICA do Código de Águas de 1934. Justificativa 2: Trata-se de 
autorização e não de permissão. 

      Art. 171. As autorizações são outorgadas por ato do ministro da Agricultura. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. Justificativa: Novas regras 
para outorga de autorizações foram definidas pela Lei nº 9.074/95. 
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        § 1º O requerimento de autorização deverá ser instruído com documentos 
e dados exigidos no regulamento a ser expedido sobre a matéria, e, 
especialmente, com referência: 

        a) à idoneidade moral, técnica e financeira e à nacionalidade do 
requerente, se for pessoa física; 

        b) à constituição da pessoa coletiva que for o requerente; 

        c) à exata compreensão do programa e objetivo atual e futuro do 
requerente; 

        d) às condições técnicas das obras civis e das instalações a realizar; 

        e) do capital atual e futuro a ser empregado; 

        f) aos direitos de riberinidade ou ao direito de dispor livremente dos 
terrenos nos quais serão executadas as obras; 

        g) aos elementos seguintes: potência, nome do curso d’água, distrito, 
município, Estado, modificações resultantes para o regime do curso, descarga 
máxima derivada e duração da autorização. 

        Art. 172. A autorização será outorgada por um período máximo de trinta 
anos, podendo ser renovada por prazo igual ou inferior: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa: Desdobrado o art. 172 do Código de Águas. Vide Seção III – Das 
prorrogações de outorgas de geração. 

        a) por ato expresso do ministro da Agricultura, dentro dos cinco anos que 
precedem à terminação da duração concedida e mediante petição do 
permissionário; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa: Trata-se de autorização e não de permissão. 

        b) de pleno direito, se um ano, no mínimo, antes da expiração do prazo 
concedido, o poder público não notificar o permissionário de sua intenção de 
não a conceder. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa: Trata-se de autorização e não de permissão. 

        Art. 173. Toda cessão total ou parcial da autorização, toda mudança de 
permissionário, não sendo o caso de vendas judiciais, deve ser comunicada ao 
Ministério da Agricultura, para que este dê ou recuse seu assentimento. 

        Parágrafo único. A recusa de assentimento só se verificará quando o 
pretendente seja incapaz de tirar da queda de que é ribeirinho um partido 
conforme com o interesse geral. 

Art. 173 e parágrafo - Revogados por consolidação. Não considerados na Lei 
Consolidada. Implicitamente revogados pelos dispositivos legais posteriores. 

        Art. 174. Não sendo renovada a autorização, o Governo poderá exigir o 
abandono, em seu proveito, mediante indenização, das obras de barragem e 
complementares edificadas no leito do curso e sobre as margens, se isto for 
julgado conveniente pelo mesmo Governo. 
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

         § 1º Não caberá ao permissionário a indenização de que trata esse artigo. 
Se as obras tiverem sido estabelecidas sobre terrenos do domínio público. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa: Trata-se de autorização e não de permissão. 

        § 2º Se o Governo não fizer uso dessa faculdade, o permissionário será 
obrigado a estabelecer o livre escoamento das águas. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa: Trata-se de autorização e não de permissão. 

Art. 175 a 195 - Revogados por consolidação. Não considerados na Lei 
Consolidada. Implicitamente revogados pelos dispositivos legais posteriores. 

        Art. 175. A autorização pode transformar-se em concessão, quando, em 
virtude da mudança de seu objeto principal, ou do aumento da potência 
utilizada, incida nos dispositivos do art. 140. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pela Constituição Federal e pelas 
Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

        Art. 176. Não poderá ser imposto ao permissionário outro encargo 
pecuniário ou in natura, que não seja quota correspondente a 50% (cinqüenta 
por cento), da que caberia a uma concessão de potência equivalente. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pela Constituição Federal e pelas 
Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

        Art. 177. A autorização incorrerá em caducidade, nos termos do 
regulamento que for expedido: 

        a) pelo não cumprimento das disposições estipuladas; 

        b) pela inobservância dos prazos estatuídos; 

        c) por alteração, não autorizada, dos planos aprovados para o conjunto 
das obras e instalações. 

Revogado por consolidação. Incorporado ao texto consolidado com alteração. 
Justificativa: O artigo é específico para hidrelétrica, estando no LIVRO III - 
FORÇAS HIDRÁULICAS – REGULAMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA HIDRO-
ELÉTRICA do Código de Águas de 1934. 

CAPÍTULO III 

FISCALIZAÇÃ 

        Art. 178. No desempenho das attribuições que lhe são c0n1'eridas, o 
Serviço de Aguas do Departamento Nacional de Producção Mineral, com 
approvaçâo prévia do ministro da' AgrIcultura, regulamentará e fiscalIzará o 
serviço de produreão, transmissão, transformação e distribuição da energia 
hydro-electrica, com o triplice objectivo de : 
        a.) assegurar serviço adequado; 
        b) fixar tarifas razoa veis; 
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        c) garantir a estabilidade financeira das emprezas. 
        Paragrapho unico. Para a realização de taes fins, exercerá a fiscalização 
da contabilidade das emprezas. 

        Art. 178. No desempenho das atribuições que lhe são conferidas, a 
Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral fiscalizará a 
produção, a transmissão, a transformação e a distribuição de energia hidro-
elétrica, com o tríplice objetivo de: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, de 
25.10.1941) 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: A Lei nº 9.427/96 definiu as competências da ANEEL, inclusive em 
relação à fiscalização. 

        a) assegurar serviço adequado; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, 
de 25.10.1941) 

        b) fixar tarifas razoáveis; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, de 
25.10.1941) 

        c) garantir a estabilidade financeira das empresas. (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 3.763, de 25.10.1941) 

        Parágrafo único. Para a realização de tais fins, exercerá a fiscalização da 
contabilidade das empresas. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, de 
25.10.1941) 

        Art. 179. Quanto ao serviço adequado a que se refere a alínea "a" do 
artigo precedente, resolverá a administração, sobre: 

Revogado por consolidação, inclusive parágrafos. Não incorporado ao texto 
consolidado. Justificativa: Os “serviços adequados” foram redefinidos pela Lei 
nº 8.987/95. 

        a) qualidade e quantidade do serviço; 

        b) extensões; 

        c) melhoramentos e renovação das instalações; 

        d) processos mais econômicos de operação; 

        § 1.° Poderá o Serviço de Aguas ordenar a t roca de ser viços - 
Interconnexão - entre duas ou mais emprezas, sempre que o Interesse publico 
o exigir. 

        § 2º. Ao Serviço de Aguas caberá, nesse caso, determinar: 

        a) as condições de ordem technica ou admmistrativa;  

        b) a compensação com que a mesma troca de serviços deverá ser feita. 

        § 1º A divisão de Águas representará ao Conselho Nacional de Águas e 
Energia Elétrica sobre a necessidade de troca de serviços – interconexão – 
entre duas ou mais empresas, sempre que o interesse público o exigir. 
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, de 25.10.1941) 
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        § 2º Compete ao C.N.A.E.E., mediante a representação de que trata o 
parágrafo anterior ou por iniciativa própria: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 
3.763, de 25.10.1941) 

        a) resolver sobre interconexão; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, 
de 25.10.1941) 

        b) determinar as condições de ordem técnica ou administrativa e a 
compensação com que a mesma troca de serviços deverá ser feita. (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 3.763, de 25.10.1941) 

        Art. 180. Quanto às tarifas razoáveis, alínea "b" do artigo 178, o Serviço 
de Águas fixará, trienalmente, as mesmas: 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. Justificativa: Em 
decorrência do disposto no § 1º do art. 9º da Lei nº 8.987/95, segundo o qual “A tarifa não será 
subordinada à legislação específica anterior ...”. 
        I – sob a forma do serviço pelo custo, levando-se em conta: 

        a) todas as despesas e operações, impostos e taxas de qualquer 
natureza, lançados sobre a empresa, excluídas as taxas de benefício; 

        b) as reservas para depreciação; 

        c) a remuneração do capital da empresa. 

        II – Tendo em consideração, no avaliar a propriedade, o custo histórico, 
isto é, o capital efetivamente gasto, menos a depreciação; 

        III – conferindo justa remuneração a esse capital; 

        IV – vedando estabelecer distinção entre consumidores, dentro da mesma 
classificação e nas mesmas condições de utilização do serviço; 

        V – tendo em conta as despesas de custeio fixadas, anualmente, de modo 
semelhante. 

        Art. 181. Relativamente à estabilidade financeira de que cogita a alínea "c" 
do art. 178, além da garantia do lucro razoável indicado no artigo anterior, 
aprovará e fiscalizará especialmente a emissão de títulos. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: A Lei nº 9.427/96 definiu as competências da ANEEL. 

     Parágrafo único. Só é permitida essa emissão, qualquer que seja a espécie 
de títulos para: 

        a) aquisição de propriedade; 

        b) a construção, complemento, extensão ou melhoramento das 
instalações, sistemas de distribuição ou outras utilidades com essas 
condizendo; 

        c) o melhoramento na manutenção do serviço; 

        d) descarregar ou refundir obrigações legais; 

        e) o reembolso do dinheiro da renda efetivamente gasto para os fins 
acima indicados. 
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        Art. 182. Relutivamente á fiscalizaçâo da contabilldade, além dos meios 
qUê lhe são facultados no artigo seguinte, o Serviço de Aguas, mediante 
approvaCão do Governo, Poderá: 

a) ditar as proprias normas a que essa contabilidade deve obedecer; . 

b)         b) proceder, semestralmente, á tomada de contas das em prezas. 

        Art. 182. Relativamente à fiscalização da contabilidade das empresas, a 
Divisão de Águas: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, de 25.10.1941) 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: A Lei nº 9.427/96 definiu as competências da ANEEL, inclusive em 
relação à fiscalização. 

        a) verificará, utilizando-se dos meios que lhe são facultados no artigo 
seguinte, se é feita de acordo com as normas regulamentares baixadas por 
decreto; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 3.763, de 25.10.1941) 

        b) poderá proceder, semestralmente, com a aprovação do Ministro da 
Agricultura, à tomada de contas das empresas. (Redação dada pelo Decreto-lei 
nº 3.763, de 25.10.1941) 

        Parágrafo único. Os dispositivos alterados estendem-se igualmente à 
energia termo-elétrica e às empresas respectivas, no que lhes forem aplicáveis. 
(Incluído pelo Decreto-lei nº 3.763, de 25.10.1941) 

        Art. 183. Para o exercício das atribuições conferidas ao Serviços de 
Águas, pelos arts. 178 a 181, seus parágrafos, números e alíneas, as 
empresas são obrigadas: 

        a) à apresentação do relatório anual, acompanhado da lista de seus 
acionistas, com o número de ações que cada um possui e da indicação do 
número e nome de seus diretores e administradores; 

        b) à indicação do quadro do seu pessoal; 

        c) à indicação das modificações que ocorram quanto à sua sede, quanto à 
lista e à indicação de que trata a alínea "a", e quanto às atribuições de seus 
diretores e administradores. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: A Lei nº 9.427/96 definiu as competências da ANEEL. 

        Parágrafo único. Os funcionários do Serviço de Águas, por este 
devidamente autorizados, terão entrada nas usinas, sub-estações e 
estabelecimentos das empresas e poderão examinar as peças de contabilidade 
e todo documento administrativo ou comercial. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: A Lei nº 9.427/96 definiu as competências da ANEEL. 

        Art. 184. A ação fiscalizadora do serviço de Águas, estende-se: 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: A Lei nº 9.427/96 definiu as competências da ANEEL, inclusive em 
relação à fiscalização. 
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        a) a todos os contratos ou acordo, entre as empresas, de operação e seus 
associados, quaisquer que estes sejam, destinem-se os mesmos contratos ou 
acordos à direção, gerência, engenharia, contabilidade, consulta, compra, 
suprimentos, construções, empréstimos, vendas de ações ou mercadorias, ou 
a fins semelhantes; 

        b) a todos os contratos ou acordos relativos à aquisição das empresas, de 
operação pelas empresas de controle de qualquer gênero, ou por outras 
empresas. 

        § 1º Esses contratos ficam debaixo de sua jurisdição, para impedir lucros 
que não sejam razoáveis, sendo examinado cada contrato como um item 
separado, e não podendo se tornar efetivo sem sua aprovação. 

        § 2º Entre os associados, se compreendem as empresas estrangeiras 
prestem serviços daquelas, espécies, dentro do país. 

        Art. 185. Consideram-se associados para os efeitos do artigo precedente: 

        a) todas as pessoas ou corporações que possuam, direta ou 
indiretamente, ações com direito a voto, da empresa de operação; 

        b) as que conjuntamente com a empresa de operação, fazem parte direta 
ou indiretamente de uma mesma empresa do controle; 

        c) as que têm diretores comuns; 

        d) as que contratarem serviços de administração, engenharia, 
contabilidade, consulta, compras, etc.. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. Justificativa: A Lei nº 
9.427/96 definiu as competências da ANEEL. O art. 185 deve ser revogado em função a 
revogação do art. 184. 
        Art. 186. A aprovação do Governo aos contratos não poderá ser dada na 
ausência de prova satisfatória do custo serviço do associado. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Em decorrência do disposto no § 1º do art. 9º da Lei nº 8.987/95, 
segundo o qual “A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior 
...”. 

        Art. 187. Na ausência da prova satisfatória, de que trata o artigo anterior, a 
despesa proveniente do contrato não será levada em conta em um processo de 
tarifas. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Em decorrência do disposto no § 1º do art. 9º da Lei nº 8.987/95, 
segundo o qual “A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior 
...”. 

        Parágrafo único. O Governo pode retirar uma aprovação previamente 
dada, se, em virtude de consideração ulterior, se convencer de que o custo do 
serviço não era razoável. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Em decorrência do disposto no § 1º do art. 9º da Lei nº 8.987/95, 
segundo o qual “A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior 
...”. 
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        Art. 188. Em qualquer processo perante o Serviço de Águas do 
Departamento Nacional de Produção Mineral o ônus da prova recai sobre a 
empresa de operação, para mostrar o custo do serviço do associado. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Em decorrência do disposto no § 1º do art. 9º da Lei nº 8.987/95, 
segundo o qual “A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior 
...”. 

CAPÍTULO IV 

PENALIDADES 

        Art. 189. Os concessionários ficam sujeitos a multa, por não cumprirem os 
deveres que lhes são prescritos pelo presente código e às constantes dos 
respectivos contratos. 

Revogado por consolidação, inclusive os parágrafos. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: A Lei nº 9.427/96 definiu as competências da ANEEL, inclusive em relação às 
penalidades. 
        § 1º As multas poderão ser impostas pelo Serviço de Águas até 20:000$ e 
o dôbro na reincidencia, nos termos dos regulamentos que expedir. 

        § 1º As multas poderão ser impostas pelo Serviço de Águas até Cr$ 
22.321,00 (vinte e dois mil trezentos e vinte e um cruzeiros) e o dobro na 
reincidência, nos termos dos regulamentos que expedir.  (Redação dada pelo 
Decreto nº 75.566, de 7.4.1975) 

        § 2º As disposições acima não eximem as empresas e seus agentes de 
qualquer categoria, das sanções das leis penais que couberem. 

        Art. 190. Para apuração de qualquer responsabilidade por ação ou 
omissão referida no artigo anterior e seus parágrafos, poderá a repartição 
federal fiscalizadora proceder e preparar inquéritos e diligências, requisitando 
quando lhe parecer necessário a intervenção do Ministério Público. 

Revogado por consolidação, inclusive os parágrafos. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: A Lei nº 9.427/96 definiu as competências da ANEEL, inclusive em relação às 
penalidades. 
        § 1º As multas serão cobradas por ação executiva no juízo competente. 

        § 2º Cabe a repartição federal fiscalizadora acompanhar por seu 
representante, os processos crimes que forem intentados pelo Ministério 
Público. 

TÍTULO II 

CAPÍTULO ÚNICO 

COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA AUTORIZAR OU CONCEDER O 
APROVEITAMENTO INDUSTRIAL DAS QUEDAS D’ÁGUA E OUTRA S 

FONTES DE ENERGIA HIDRÁULICA 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: A Constituição Federal define (art. 21, XII, b) como competência 
da União a autorização, permissão ou concessão dos serviços de energia 
elétrica. 
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        Art. 191. A União transferirá aos Estados as atribuições que lhe são 
conferidas neste código, para autorizar ou conceder o aproveitamento industrial 
das quedas d’água e outras fontes de energia hidráulica, mediante condições 
estabelecidas no presente capítulo. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: A Constituição Federal define (art. 21, XII, b) como competência 
da União a autorização, permissão ou concessão dos serviços de energia 
elétrica. 

        Art. 192. A transferência de que trata o artigo anterior terá lugar quando o 
Estado interessado possuir um serviço técnico-administrativo, a que sejam 
afetos os assuntos concernentes ao estudo e avaliação do potencial hidráulico, 
seu aproveitamento industrial, inclusive transformação em energia elétrica e 
sua exploração, com a seguinte organização: 

Revogado por consolidação, inclusive os parágrafos. Não incorporado ao texto 
consolidado. Justificativa: A Constituição Federal define (art. 21, XII, b) como 
competência da União a autorização, permissão ou concessão dos serviços de 
energia elétrica. 

        a) seção técnica de estudos de regime de cursos d’água e avaliação do 
respectivo potencial hidráulico; 

        b) seção de fiscalização, concessões e cadastro, sob a chefia de um 
profissional conmpetente e com o pessoal necessário às exigências do serviço. 

        § 1º Os serviços, de que trata este artigo, serão confiados a profissionais 
especializados. 

        § 2º O Estado proverá o serviço dos recursos financeiros indispensáveis 
ao seu eficiente funcionamento. 

        § 3º Organizado e provido que seja o serviço e a requerimento do 
Governo do Estado, o Governo Federal expedirá o ato de transferência, ouvido 
o Departamento Nacional de Produção Mineral, que, pelo seu órgão 
competente, terá de se pronunciar, após verificação, sobre o cumprimento 
dado pelo Estado às exigências deste código.  

        Art. 193. Os Estados exercerão dentro dos respectivos territórios as 
atribuições que lhes forem conferidas, de acordo com as disposições deste 
código, e com relação a todas as fontes de energia hidráulica, excetuadas as 
seguintes: 

Revogado por consolidação, inclusive parágrafos. Não incorporado ao texto 
consolidado. Justificativa: A delegação aos Estados está redefinida na Lei nº 
9.427/96. 

        a) as existentes em cursos do domínio da União; 

        b) as de potência superior a 10.000 (dez mil) kilowatts; 

        c) as que por sua situação geográfica possam interessar a mais de um 
Estado, a juízo do Governo Federal; 

        d) aquelas, cujo racional aproveitamento exigir trabalhos de regularização 
ou acumulação interessando a mais de um Estado. 
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        § 1º As autorizações e concessões feitas pelos Estado devem ser 
comunicadas ao Governo Federal por ocasião da publicação dos respectivos 
atos e só serão válidos os respectivos títulos, depois de transcritos nos 
registros a cargo do Serviço de Águas. 

        § 2º As autorizações e concessões estaduais feitas com inobservância 
dos dispositivos deste código, são nulas de pleno direito, não sendo registrados 
os respectivos títulos. 

        Art. 194. Os Estados perderão o direito de exercer as atribuições que lhes 
são transferidas pelo art. 191, quando por qualquer motivo não mantiverem 
devidamente organizados, a juízo do Governo Federal, os serviços 
discriminados no presente título. 

Revogado por consolidação, inclusive parágrafos. Não incorporado ao texto 
consolidado. Justificativa: A delegação aos Estados está redefinida na Lei nº 
9.427/96. 

TÍTULO III 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

        Art. 195. As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente 
a brasileiros ou a empresas organizadas no Brasil. 

Revogado por consolidação, inclusive parágrafos. Não incorporado ao texto 
consolidado. Justificativa: A Constituição Federal redefiniu a matéria em seu 
art. 176, §1º. 

        § 1º As empresas a que se refere este artigo deverão constituir suas 
administrações com maioria de diretores brasileiros, residentes no Brasil, ou 
delegar poderes de gerência exclusivamente a brasileiros. 

        § 2º Deverão essas empresa manter nos seus serviços, no mínimo, dois 
terços de engenheiros e três quartos de operários brasileiros. 

        § 3º Se fora dos centros escolares, mantiverem mais de cinqüenta 
operários, com a existência entre os mesmos e seus filhos, de, pelo menos, 
dez analfabetos, serão obrigadas a lhes proporcionar ensino primário gratuito. 

        Art. 196. Nos estudos dos traçados de estradas de ferro e de rodagem, 
nos trechos em que ela se desenvolvem ao longo das margens de um curso 
d’água, será sempre levado em consideração o aproveitamento da energia 
desse curso e será adaptado, dentre os traçados possíveis, sob o ponto de 
vista econômico, o mais vantajoso a esse aproveitamento. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Os artigos 197 a 204 devem ser todos revogados por consolidação. Não foram 
considerados na Lei Consolidada. Implicitamente revogados pelos dispositivos 
legais posteriores. 

       Art. 197. A exportação de energia hidro-elétrica, ou a derivação de águas 
para o estrangeiro, só poderão ser feitas mediante acordo internacional, ouvido 
o Ministério da Agricultura. 
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Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: A Lei nº 9.427/96 definiu as atribuições da ANEEL. 

        Art. 198. Toda a vez que o permissionário ou o concessionário do 
aproveitamento industrial de uma queda d’água não for o respectivo 
proprietário (pessoa física ou jurídica, município ou Estado), a este caberá 
metade das quotas de que tratam os artigos 160 e 176, cabendo a outra 
metade ao Governo Federal. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: A Considerado como não recepcionado pela Constituição Federal 
de 1988. 

        Art. 199. Em lei especial será regulada a nacionalização progressiva das 
quedas d’água ou outras fontes de energia hidráulica julgadas básicas ou 
essenciais à defesa econômica ou militar da nação. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: A Considerado como não recepcionado pela Constituição Federal 
de 1988. 

        Parágrafo único. Nas concessões para o aproveitamento das quedas 
d’água de propriedade privada, para serviços públicos federais, estaduais e 
municipais, ao custo histórico das instalações, deverá ser adicionado o da 
queda d’água, para o efeito de reversão com ou sem indenização. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: A Considerado como não recepcionado pela Constituição Federal 
de 1988. 

        Art. 200. Será criado um conselho federal de forças hidráulicas e energia 
elétrica, a que incumbirá: 

        a) o exame das questões relativas ao racional aproveitamento do 
potencial hidráulico do país; 

        b) o estudo dos assuntos pertinentes à indústria da energia elétrica e sua 
exploração; 

        c) a resolução, em grau de recurso, das questões suscitadas entre a 
administração, os contratantes ou concessionários de serviços públicos e os 
consumidores. 

        Parágrafo único. Em lei especial serão reguladas a composição, o 
funcionamento e a competência desse conselho. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: A Legislação determinou a criação da ANEEL, da EPE e do 
CNPE. 

        Art. 201. Afim de prover ao exercício, conservação e defesa de seus 
direitos, podem se reunir em consórcio todos os que têm interesse comum na 
derivação e uso da água. 

        § 1º A formação, constituição e funcionamento do consórcio obedecerão 
ás normas gerais consagradas pelo Ministério da Agricultura sobre a matéria. 
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        § 2º Podem os consórcios ser formados, co-ativamente, pela 
administração pública, nos casos e termos que forem previstos em lei especial. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: A Lei nº 9.074 determinou novos dispositivos em relação aos 
consórcios. 

CAPÍTULO II 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAIS 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Disposições transitórias em 1934. 

        Art. 202. Os participantes ou empresas que, na data da publicação deste 
código, explorarem a indústria da energia hidro-elétrica, em virtude ou não de 
contratos , ficarão sujeitos às normas da regulamentação nele consagradas. 
(Vide Decreto-Lei nº 852, de 1938) 

        § 1º Dentro do prazo de um ano, contado da publicação deste código, 
deverá ser procedida, para o efeito deste artigo, a revisão dos contratos 
existentes. 

        § 2º As empresas que explorarem a indústria da energia hidro-elétrica, 
sem contrato porque haja terminado o prazo e não tenha havido reversão, ou 
por qualquer outro motivo, deverão fazer contrato, por prazo não excedente de 
trinta anos, a juízo do Governo, obedecendo-se, na formação do mesmo, às 
normas consagradas neste código. 

        § 3º Enquanto não for procedida a revisão dos contratos existentes, ou 
não forem firmados os contratos de que trata este artigo, as empresas 
respectivas não gozarão de nenhum dos favores previstos neste código, não 
poderão fazer ampliações ou modificações em suas instalações, nenhum 
aumento nos preços, nem novos contratos de fornecimento de energia. (Vide 
Decreto-Lei nº 2.059, de 1940)   (Vide Decreto-Lei nº 2.676, de 1940) 

        Art. 203. As atuais empresas concessionárias ou contratantes, sob 
qualquer título de exploração, de energia elétrica para fornecimento, a serviços 
públicos federais, estaduais ou municipais, deverão: 

        a) constituir suas administrações na forma prevista no § 1º do artigo 195; 

        b) conferir, quando estrangeiras, poderes de representação a brasileiros 
em maioria, com faculdade de subestabelecimento exclusivamente a nacionais. 

        Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se aos atuais 
contratantes e concessionários, ficando impedidas de funcionar no Brasil as 
empresas ou companhias nacionais ou estrangeiras que dentro de noventa 
dias, após a promulgação da Constituição, não cumprirem as obrigações acima 
prescritas. 

        Art. 204. Fica o Governo autorizado a desdobrar a Seção de Legislação, 
Fiscalização e Concessões do Serviço de Águas do Departamento Nacional de 
Produção Mineral, a aumentar seu pessoal técnico e administrativo, de acordo 
com as necessidades do Serviço e a abrir os créditos necessários à execução 
deste código. 
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        Art. 205. Revogam-se as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 10 de julho de 1934; 113º da Independência e 46º da 
República. 

GETÚLIO VARGAS 

Juarez do Nascimento Fernandes Tavora 

Francisco Antunes Maciel 

Protogenes Guimarães 

Joaquim Pedro Salgado Filho 

Oswaldo Aranha 

José Américo de Almeida 

P. Góes Monteiro 

Washington F. Pires 

Felix de Barros Cavalcanti de Lacerda 

Este texto não substitui o publicado na Coleção de Leis do Brasil de 1934, 
Volume 4, página 679 

  

Decreto do Governo Provisório com força de Lei 
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LEI Nº 6.189, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1974. 

 

Altera a Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 
1962, e a Lei nº 5.740, de 1 de dezembro 
de 1971, que criaram, respectivamente, a 
Comissão Nacional de Energia Nuclear -
CNEN e a Companhia Brasileira de 
Tecnologia Nuclear - CBTN, que passa a 
denominar-se Empresas Nucleares 
Brasileiras Sociedade Anônima -
NUCLEBRÁS, e dá outras providências.  

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO 
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

        Art 1º A União exercerá o monopólio de que trata o artigo 1º, da Lei nº 
4.118, de 27 de agosto de 1962:  

        I - Por meio da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, como 
órgão superior de orientação, planejamento, supervisão, fiscalização e de 
pesquisa científica.  

        II - Por meio da Empresas Nucleares Brasileiras Sociedade Anônima - 
NUCLEBRÁS e de suas subsidiárias, como órgãos de execução.  

        Art 2º Compete à CNEN: (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        I - colaborar na formulação da Política Nacional de Energia Nuclear;  
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        II - baixar diretrizes específicas para radioproteção e segurança nuclear, 
atividade científico-tecnológica, industriais e demais aplicações nucleares; 
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

       III - elaborar e propor ao Conselho Superior de Política Nuclear - CSPN, o 
Programa Nacional de Energia Nuclear; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 
1989) 

        IV - promover e incentivar: (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        a) a utilização da energia nuclear para fins pacíficos, nos diversos setores 
do desenvolvimento nacional; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        b) a formação de cientistas, técnicos e especialistas nos setores relativos 
à energia nuclear; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        c) a pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear; 
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        d) a pesquisa e a lavra de minérios nucleares e seus associados; 
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        e) o tratamento de minérios nucleares, seus associados e derivados; 
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        f) a produção e o comércio de minérios nucleares, seus associados e 
derivados; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 
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        g) a produção e o comércio de materiais nucleares e outros equipamentos 
e materiais de interesse da energia nuclear; (Redação dada pela Lei nº 7.781, 
de 1989) 

        h) a transferência de tecnologia nuclear a empresas industriais de capital 
nacional, mediante consórcio ou acordo comercial; (Redação dada pela Lei nº 
7.781, de 1989) 

        V - negociar nos mercados interno e externo, bens e serviços de interesse 
nuclear; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        VI - receber e depositar rejeitos radioativos; (Redação dada pela Lei nº 
7.781, de 1989) 

        VII - prestar serviços no campo dos usos pacíficos da energia nuclear; 
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        VIII - estabelecer normas e conceder licenças e autorizações para o 
comércio interno e externo: (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        a) de minerais, minérios, materiais, equipamentos, projetos e 
transferências de tecnologia de interesse para a energia nuclear; (Redação 
dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        b) de urânio cujo isótopo 235 ocorra em percentagem inferior ao 
encontrado na natureza; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        IX - expedir normas, licenças e autorizações relativas a: (Redação dada 
pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        a) instalações nucleares; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        b) posse, uso, armazenamento e transporte de material nuclear; (Redação 
dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        c) comercialização de material nuclear, minérios nucleares e concentrados 
que contenham elementos nucleares; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 
1989) 

        X - expedir regulamentos e normas de segurança e proteção relativas: 
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        a) ao uso de instalações e de materiais nucleares; (Redação dada pela Lei 
nº 7.781, de 1989) 

        b) ao transporte de materiais nucleares; (Redação dada pela Lei nº 7.781, 
de 1989) 

        c) ao manuseio de materiais nucleares; (Redação dada pela Lei nº 7.781, 
de 1989) 

        d) ao tratamento e à eliminação de rejeitos radioativos; (Redação dada 
pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        e) à construção e à operação de estabelecimentos destinados a produzir 
materiais nucleares e a utilizar energia nuclear; (Redação dada pela Lei nº 
7.781, de 1989) 
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        XI - opinar sobre a concessão de patentes e licenças relacionadas com a 
utilização da energia nuclear; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        XII - promover a organização e a instalação de laboratórios e instituições 
de pesquisa a elas subordinadas técnica e administrativamente, bem assim 
cooperar com instituições existentes no País com objetivos afins; (Redação 
dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        XIII - especificar :(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        a) os elementos que devam ser considerados nucleares, além do urânio, 
tório e plutônio; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        b) os elementos que devam ser considerados material fértil e material físsil 
especial ou de interesse para a energia nuclear; (Redação dada pela Lei nº 
7.781, de 1989) 

        c) os minérios que devam ser considerados nucleares; (Redação dada 
pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        d) as instalações que devam ser consideradas nucleares; (Redação dada 
pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        XIV - fiscalizar: (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        a) o reconhecimento e o levantamento geológicos relacionados com 
minerais nucleares; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        b) a pesquisa, a lavra e a industrialização de minérios nucleares; 
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        c) a produção e o comércio de materiais nucleares; (Redação dada pela 
Lei nº 7.781, de 1989) 

        d) a indústria de produção de materiais e equipamentos destinados ao 
desenvolvimento nuclear; (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        XV - pronunciar-se sobre projetos de tratados, acordos, convênios ou 
compromissos internacionais de qualquer espécie, relativos à energia nuclear; 
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        XVI - produzir radioisótopos, substâncias radioativas e subprodutos 
nucleares, e exercer o respectivo comércio; (Redação dada pela Lei nº 7.781, 
de 1989) 

        XVII - autorizar a utilização de radioisótopos para pesquisas e usos 
medicinais, agrícolas, industriais e atividades análogas; (Redação dada pela 
Lei nº 7.781, de 1989) 

        XVIII - autorizar e fiscalizar a construção e a operação de instalações 
radiativas no que se refere a ações de comércio de radioisótopos.(Redação 
dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

        Art 3º Para execução das medidas previstas no artigo anterior, a CNEN 
operará diretamente ou através de instituições por ela constituídas, podendo 
ainda, observada a legislação pertinente:  



 28 

        I - Contratar os serviços de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas;  

        II - Celebrar convênios;  

        III - Firmar contratos no País ou no estrangeiro para financiamento de 
suas atividades, mediante autorização do Poder Executivo;  

        IV - Conceder recursos e auxílios.  

        Parágrafo único. A CNEN terá participação majoritária na direção das 
Instituições que vier a criar.  

        Art 4º Na pesquisa autorizada ou na lavra concedida, a ocorrência de 
elementos nucleares obriga o titular a comunicar o fato prontamente ao 
Ministério das Minas e Energia, sob pena da caducidade da autorização de 
pesquisa ou de concessão de lavra.  

        Parágrafo único. A CNEN e o Departamento Nacional da Produção 
Mineral, em colaboração, exercerão sobre as atividades dos respectivos 
titulares a fiscalização prevista em lei.  

        Art 5º Verificada a ocorrência de urânio ou tório em quantidade de valor 
econômico superior ao da substância mineral pesquisada ou lavrada, a jazida 
será incluída no monopólio e a CNEN, além do reembolso das despesas 
efetivamente realizadas ou indenizações cabíveis, poderá conceder ao titular 
um prêmio condizente com o valor da descoberta, na forma a ser 
regulamentada.  

        Art 6º Verificada a ocorrência de urânio ou tório em quantidades de valor 
econômico inferior ao da substância mineral pesquisada ou lavrada, a 
autorização de pesquisa será concedida ou mantida, obedecidas as seguintes 
disposições:  

        I - O titular ficará obrigado, quando a CNEN o exigir, a efetuar a separação 
e a entrega à CNEN do urânio ou tório contido no minério extraído;  

        II - Quando a separação do urânio ou tório impuser despesas adicionais, 
ou quando a entrega do produto separado for feita sob a forma de 
concentrados ou compostos químicos, o titular fará jus ao pagamento 
estabelecido pela CNEN, na forma a ser regulamentada;  

        III - Quando a separação for considerada pela CNEN inviável para o 
concessionário, este devolverá à CNEN, por aquisição no mercado externo, 
concentrados ou compostos químicos contendo quantidades de materiais 
físseis ou férteis, estabelecidas pela CNEN, com base nos existentes no 
material extraído. A devolução deverá ser feita, a critério da CNEN, na forma a 
ser regulamentada;  

        IV - Quando, na hipótese do item III, não for possível ou conveniente 
adquirir no mercado externo concentrados ou compostos químicos, a forma de 
devolução ficará a critério da CNEN que estabelecerá, se for o caso, as 
condições de recolhimento, em moeda corrente, do valor correspondente.  

        Art 7º A construção e a operação de instalações nucleares ficarão sujeitas 
à licença, à autorização e à fiscalização da CNEN, na forma e condições 
estabelecidas nesta Lei e seu Regulamento.  
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        § 1º A licença para a construção e a autorização para a operação de 
instalações nucleares ficarão condicionadas a:  

        I - Prova de idoniedade e de capacidade técnica e financeira do 
responsável;  

        II - Preenchimento dos requisitos de segurança e proteção radiológica 
estabelecidos em normas baixadas pela CNEN;  

        III - Adaptação às novas condições supervenientes, indispensáveis à 
segurança da instalação e à prevenção dos riscos de acidentes decorrentes de 
seu funcionamento;  

        IV - Satisfação dos demais requisitos legais e regulamentares.  

        § 2º A licença terá validade somente para a instalação, o local, a 
finalidade e o prazo nela indicados, podendo ser renovada.  

        § 3º A CNEN poderá suspender a construção e a operação das 
instalações nucleares sempre que houver risco de dano nuclear.  

        Art 8º Dependerá, ainda, de prévia autorização da CNEN:  

        I - A transferência da propriedade ou posse das instalações nucleares, 
resguardado o disposto no art. 1º, da Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 1962; 

        II - A alteração técnica da instalação;  

        III - A modificação do método de operação.  

        Art 9º O inadimplemento das obrigações decorrentes da licença ou da 
autorização sujeitará o infrator a penalidades definidas no Regulamento desta 
Lei.  

        Art. 10. A autorização para a construção e operação de usinas 
nucleoelétricas será dada, exclusivamente, à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
- ELETROBRÁS e a concessionárias de serviços de energia elétrica, mediante 
ato do Poder Executivo, previamente ouvidos os órgãos competentes. 
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

Revogado por consolidação. Incorporado na Lei de consolidação. 

        Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo compete: 
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

Revogado por consolidação. Incorporado na Lei de consolidação. 

        a) à CNEN, a verificação do atendimento aos requisitos legais e 
regulamentares relativos à energia nuclear, às normas por ela expedidas e à 
satisfação das exigências formuladas pela Política Nacional de Energia Nuclear 
e diretrizes governamentais para a energia nuclear; (Redação dada pela Lei nº 
7.781, de 1989) 

Revogado por consolidação. Incorporado na Lei de consolidação. 

        b) ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, a 
verificação do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares relativos à 
concessão de serviços de energia elétrica, ouvida a ELETROBRÁS quanto à 
verificação da adequação técnica, econômica e financeira do projeto ao 
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sistema da concessionária, bem assim, sua compatibilidade com o plano das 
instalações necessárias ao atendimento do mercado de energia elétrica; 
(Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

Revogado por consolidação. Incorporado na Lei de consolidação, com 
alteração. Justificativa: O caput do artigo trata como “autorização”. 

        c) à CNEN e ao DNAEE, nas respectivas áreas de atuação, a fiscalização 
da operação das usinas nucleoelétricas. (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 
1989) 

Revogado por consolidação. Incorporado na Lei de consolidação. 

        Art 11. O comércio de materiais nucleares, compreendendo as operações 
de compra, venda, importação, exportação, empréstimo, cessão e 
arrendamento, será exercido sob a licença e fiscalização da CNEN.  

        Art 12. Os preços dos materiais nucleares serão estabelecidos, 
periodicamente, pela CNEN, na forma do Regulamento desta Lei.  

        Art 13. A CNEN estabelecerá os estoques de materiais férteis e físseis 
especiais, necessários à execução do Programa Nacional de Energia Nuclear.  

        Art 14. O Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança 
Nacional, estabelecerá, por proposta da CNEN, reservas de minérios 
nucleares, de seus concentrados ou de compostos químicos de elementos 
nucleares.  

        Art 15. A CNEN controlará os estoques e reservas a que se referem os 
artigos 13 e 14.  

        Art 16. Comprovada a existência dos estoques para a execução do 
Programa Nacional de Energia Nuclear, e das reservas a que se refere o artigo 
14, a NUCLEBRÁS poderá, mediante autorização do Presidente da República, 
ouvido o Conselho de Segurança Nacional, exportar os excedentes no mais 
alto grau de beneficiamento possível.  

        Art 17. A exportação de produtos que contenham elementos nucleares em 
coexistência com outros elementos ou substâncias de maior valor econômico 
dependerá de autorização da CNEN, satisfeitas as condições estabelecidas no 
artigo 6º desta Lei.  

        Art 18. A Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, constituída pela Lei 
nº 5.740, de 1º de dezembro de 1971, passa a denominar-se Empresas 
Nucleares Brasileiras S.A., que usará a abreviatura NUCLEBRÁS diretamente 
vinculada ao Ministério das Minas e Energia.  

        § 1º A participação acionária da CNEN no capital social da Companhia 
Brasileira de Tecnologia Nuclear será transferida para a União Federal.  

        § 2º A União manterá na NUCLEBRÁS sempre 51% (cinqüenta e um por 
cento) no mínimo, das ações com direito a voto, sendo nula qualquer 
transferência ou subscrição de ações feitas com infringência do disposto neste 
parágrafo.  

        Art. 19. Além das atribuições que lhe são conferidas, caberá à CNEN e às 
suas subsidiárias ou controladas a comercialização exclusiva de materiais 
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nucleares compreendidos no âmbito do monopólio, observado o art. 16 desta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 7.781, de 1989) 

       Art 20. O artigo 5º, da Lei número 5.740, de 1º de dezembro de 1971, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 5º É facultado à NUCLEBRÁS desempenhar suas funções, diretamente ou 
através de subsidiárias, por convênio com órgãos públicos, por contratos com 
especialistas e empresas privadas, ou associação com outras entidades, 
observada a Política Nacional de Energia Nuclear.  

Parágrafo Único. Para a execução de atividades de que trata o artigo 1º, da Lei 
nº 4.118, de 27 de agosto de 1962, a NUCLEBRÁS só poderá constituir 
subsidiárias, das quais detenha, no mínimo e em caráter permanente, 51% 
(cinqüenta e um por cento) das ações com direito a voto, por autorização do 
Presidente da República, mediante Decreto."  

        Art 21. O artigo 7º, da Lei número 5.740, de 1º de dezembro de 1971, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 7º O capital social autorizado será de Cr$1.000.000.000,00 (um bilhão de 
cruzeiros) dividido em 600.000.000 (seiscentos milhões) de ações ordinárias e 
400.000.000 (quatrocentos milhões) de ações preferenciais, no valor de 
Cr$1,00 (um cruzeiro) cada uma.  

Parágrafo Único. O referido capital autorizado poderá ser aumentado pela 
Assembléia Geral de Acionistas, observada a legislação em vigor."  

        Art 22. O artigo 10, da Lei número 5.740, de 1º de dezembro de 1971, 
passa a ter a seguinte redação:  

"Art. 10. A NUCLEBRÁS será administrada por uma Diretoria Executiva 
composta de um Presidente, e até 6 (seis) Diretores, sendo um 
Superintendente, nomeados pelo Presidente da República, entre brasileiros de 
reconhecida idoneidade moral e capacidade administrativa.  

Parágrafo Único. O Presidente será demissível ad nutum pelo Presidente da 
República e os Diretores terão mandato de 4 (quatro) anos".  

        Art 23. O artigo 16, da Lei nº 5.740, de 1º de dezembro de 1971, passa a 
ter a seguinte redação:  

"Art. 16. A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) aplicará o produto 
dos dividendos de que trata o artigo 15 desta Lei exclusivamente no 
desenvolvimento da tecnologia nuclear, diretamente ou mediante convênio, na 
forma legal, com a NUCLEBRÁS".  

        Art 24. O item VIII, do artigo 1º, do Decreto-lei nº 1.279, de 5 de julho de 
1973, passa a ter a seguinte redação:  

"VIII - Dois por cento (2%) para aplicação através da NUCLEBRÁS, em 
programas relacionados com pesquisa, lavra e avaliação de reservas de 
minérios nucleares."  

        Art 25. Não se aplica à NUCLEBRÁS o disposto nos artigos 31 e 32, do 
Código de Mineração (Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967), quando 
se tratar de substâncias minerais associadas a minerais nucleares, ficando 
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outrossim, ampliado a favor da NUCLEBRÁS, de 10 (dez) vezes o número de 
autorizações de pesquisa para cada substância mineral, bem como de 5 (cinco) 
vezes o número do limite máximo para a mesma classe de que trata o artigo 
26, do Código de Mineração (Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967), 
estabelecendo-se também em 5.000 (cinco mil) hectares, a área máxima para 
cada autorização de pesquisa conferida à NUCLEBRÁS.  

        Art 26. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os 
artigos 4º, 5º, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, da Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 1962 
e o parágrafo único do artigo 3º, da Lei nº 5.740, de 1º de dezembro de 1971, o 
item III, letra " b ", do artigo 23, do Decreto-lei nº 764, de 15 de agosto de 1969, 
e demais disposições em contrário.  

        Brasília, 16 de dezembro de 1974; 153º da Independência e 86º da 
República.  

ERNESTO GEISEL  

Mário Henrique Simonsen  

Shigeaki Ueki  

João Paulo dos Reis Velloso  

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 17.12.1974 
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LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 
Institui, para os Estados, Distrito Federal e 
Municípios, compensação financeira pelo 
resultado da exploração de petróleo ou 
gás natural, de recursos hídricos para fins 
de geração de energia elétrica, de 
recursos minerais em seus respectivos 
territórios, plataformas continental, mar 
territorial ou zona econômica exclusiva, e 
dá outras providências. (Art. 21, XIX da 
CF) 

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

        Art. 1º O aproveitamento de recursos hídricos, para fins de geração de 
energia elétrica e dos recursos minerais, por quaisquer dos regimes previstos 
em lei, ensejará compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, a ser calculada, distribuída e aplicada na forma estabelecida nesta 
Lei.  

Parcialmente considerado na Lei Consolidada. Alterado pela Lei de 
consolidação. Nova redação proposta: 

“Art. 1º O aproveitamento dos recursos minerais, por quaisquer dos regimes 
previstos em lei, ensejará compensação financeira aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, a ser calculada, distribuída e aplicada na forma 
estabelecida nesta Lei”. 

        Art. 2º A compensação pela utilização de recursos hídricos, para fins de 
geração de energia elétrica, será de 6% (seis por cento) sobre o valor da 
energia produzida, a ser paga pelos concessionários de serviço de energia 
elétrica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em cujos territórios 
se localizarem instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou que 
tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios. (Vide Lei nº 
8.001, de 1990) (Revogado pela Lei nº 9.648, de 1998) 

        § 1º (Vetado).(Revogado pela Lei nº 9.648, de 1998) 

        I - (Vetado).(Revogado pela Lei nº 9.648, de 1998) 

        II - (Vetado).(Revogado pela Lei nº 9.648, de 1998) 

        § 2º (Vetado).(Revogado pela Lei nº 9.648, de 1998) 

        Art. 3º O valor da compensação financeira corresponderá a um fator 
percentual do valor da energia constante da fatura, excluídos os tributos e 
empréstimos compulsórios.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
        § 1º A energia de hidrelétrica, de uso privativo de produtor, quando 
aproveitada para uso externo de serviço público, também será gravada com a 
aplicação de um fator de 6% (seis por cento) do valor da energia elétrica 
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correspondente ao faturamento calculado nas mesmas condições e preços do 
concessionário do serviço público local.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Implicitamente revogado pelo art. 17 da Lei nº 9.648, de 1998, com a redação 
dada pela Lei nº 9.984, de 2000. 

        § 2º Compete ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - 
DNAEE, fixar, mensalmente, com base nas tarifas de suprimento vigentes, uma 
tarifa atualizada de referência, para efeito de aplicação das compensações 
financeiras, de maneira uniforme  e equalizada, sobre toda a hidreletricidade 
produzida no País.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, alterando 
ANEEL. 

        Art. 4º É isenta do pagamento de compensação financeira a energia 
elétrica:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
        I - produzida pelas instalações geradoras com capacidade nominal igual 
ou inferior a 10.000 kW (dez mil quilowatts);  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II - gerada e consumida para uso privativo de produtor (autoprodutor), no 
montante correspondente ao seu consumo próprio no processo de 
transformação industrial; quando suas instalações industriais estiverem em 
outro Estado da Federação, a compensação será devida ao Estado em que se 
localizarem as instalações de geração hidrelétrica;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        III - gerada e consumida para uso privativo de produtor, quando a 
instalação consumidora se localizar no Município afetado.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 5º Quando o aproveitamento do potencial hidráulico atingir mais de 
um Estado ou Município, a distribuição dos percentuais referidos nesta Lei será 
feita proporcionalmente, levando-se em consideração as áreas inundadas e 
outros parâmetros de interesse público regional ou local.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - 
DNAEE, elaborará, anualmente, os estudos necessários à operacionalização 
dos critérios estabelecidos no caput deste artigo.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 6º A compensação financeira pela exploração de recursos minerais, 
para fins de aproveitamento econômico, será de até 3% (três por cento) sobre 
o valor do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral, obtido 
após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua 
transformação industrial. (Vide Lei nº 8.001, de 1990)  

        § 1º (Vetado).  
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        § 2º (Vetado).  

        I - (Vetado).  

        II - (Vetado).  

        III - (Vetado).  

        § 3º (Vetado).  

        I - (Vetado).  

        II - (Vetado).  

        III - (Vetado).  

        Art. 7º O art. 27 e seus §§ 4º e 6º, da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 
1953, alterada pelas Leis nºs 3.257, de 2 de setembro de 1957, 7.453, de 27 de 
dezembro de 1985, e 7.525, de 22 de julho de 1986, passam a vigorar com a 
seguinte redação:  

"Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar a 
compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo bruto, do xisto 
betuminoso e do gás extraído de seus respectivos territórios, onde se fixar a 
lavra do petróleo ou se localizarem instalações marítimas ou terrestres de 
embarque ou desembarque de óleo bruto ou de gás natural, operados pela 
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, obedecidos os seguintes critérios:  

I - 70% (setenta por cento) aos Estados produtores;  

II - 20% (vinte por cento) aos Municípios produtores;  

III - 10% (dez por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações 
marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás 
natural.  

................................................................... 

§ 4º É também devida a compensação financeira aos Estados, Distrito Federal 
e Municípios confrontantes, quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem 
extraídos da plataforma continental nos mesmos 5% (cinco por cento) fixados 
no caput deste artigo, sendo 1,5% (um e meio por cento) aos Estados e Distrito 
Federal e 0,5% (meio por cento) aos Municípios onde se localizarem 
instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque; 1,5% (um e 
meio por cento) aos Municípios produtores e suas respectivas áreas 
geoeconômicas; 1% (um por cento) ao Ministério da Marinha, para atender aos 
encargos de fiscalização e proteção das atividades econômicas das referidas 
áreas de 0,5% (meio por cento) para constituir um fundo especial a ser 
distribuído entre os Estados, Territórios e Municípios.  

.................................................................... 

§ 6º Os Estados, Territórios e Municípios centrais, em cujos lagos, rios, ilhas 
fluviais e lacustres se fizer a exploração de petróleo, xisto betuminoso ou gás, 
farão jus à compensação financeira prevista no caput deste artigo."  

        Art. 8º O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei, 
inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e 
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do gás natural será efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao 
Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da 
União, até o último dia útil do mês subseqüente ao do fato gerador, vedada 
aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de 
pessoal. 

        Parágrafo único. O não cumprimento do prazo estabelecido no caput 
deste artigo implicará correção do débito pela variação diária do Bônus do 
Tesouro Nacional - BTN, ou outro parâmetro de correção monetária que venha 
a substituí-lo, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez 
por cento) aplicável sobre o montante final apurado. 

        Art. 8º O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei, 
inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e 
do gás natural será efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao 
Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da 
União, até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao do fato gerador, 
devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou 
outro parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, vedada a 
aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de 
pessoal. (Redação dada pela Lei nº 8.001, de 13.3.1990)  

Considerado na Lei Consolidada em relação aos recursos hídricos, com 
alteração. Justificativa: Foram extintos os Bônus do Tesouro Nacional (BTN). A 
legislação sobre correção monetária é extra setorial. O artigo continua vigente. 

        Parágrafo único. A compensação financeira não recolhida no prazo fixado 
no caput deste artigo será cobrada com os seguintes acréscimos: (Incluído pela 
Lei nº 9.993, de 24.7.2000) 

        I - juros de mora, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de 
um por cento ao mês ou fração de mês;  (Incluído pela Lei nº 9.993, de 
24.7.2000) 

        II – multa de dez por cento, aplicável sobre o montante final 
apurado. (Incluído pela Lei nº 9.993, de 24.7.2000) 

        § 1º  Não se aplica a vedação constante do caput no pagamento de 
dívidas para com a União e suas entidades. (Parágrafo inclúido pela Lei nº 
10.195, de 14.2.2001)  

Considerado na Lei Consolidada em relação aos recursos hídricos. Continua 
vigente. 

        § 2º  Os recursos originários das compensações financeiras a que se 
refere este artigo poderão ser utilizados também para capitalização de fundos 
de previdência. (Parágrafo inclúido pela Lei nº 10.195, de 14.2.2001)  

Considerado na Lei Consolidada em relação aos recursos hídricos. Continua 
vigente. 

        Art. 9º Os Estado transferirão aos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) 
da parcela da compensação financeira que lhes é atribuída pelos arts. 2º, § 1º, 
6º, § 3º e 7º desta Lei, mediante observância dos mesmos critérios de 
distribuição de recursos, estabelecidos em decorrência do disposto no art. 158, 
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inciso IV e respectivo parágrafo único da Constituição, e dos mesmos prazos 
fixados para a entrega desses recursos, contados a partir do recebimento da 
compensação.  

        Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de 90 
(noventa) dias da data de sua publicação.  

        Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 12. Revogam-se os §§ 1º e 2º do art. 27 da Lei nº 2.004, de 3 de 
outubro de 1953, na redação que lhes foi dada pela Lei nº 7.453, de 27 de 
dezembro de 1985, e as demais disposições em contrário. 

Brasília, 28 de dezembro de 1989; da 168º Independência e 101º da República. 

JOSÉ SARNEY 

Republicada em 18.1.1990 
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LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990 
Define os percentuais da distribuição da 
compensação financeira de que trata a 
Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, 
e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei:  

Art. 1º A distribuição mensal da compensação financeira de que trata o art. 2º 
da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, será feita da seguinte forma: 

I - 45% (quarenta e cinco por cento) aos Estados; 

II - 45% (quarenta e cinco por cento) aos Municípios; 

III - 8% (oito por cento) ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 
- DNAEE; e 

IV - 2% (dois por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 

III - quatro inteiros e quatro décimos por cento à Secretaria de Recursos 
Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal; (Redação dada pela Lei nº 9.433, de 1997) 

IV - três inteiros e seis décimos por cento ao Departamento Nacional de Águas 
e Energia Elétrica - DNAEE, do Ministério de Minas e Energia; (Incluído pela 
Lei nº 9.433, de 1997) 

V - dois por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia. (Incluído pela Lei nº 
9.433, de 1997)    

§ 1º Na distribuição da compensação financeira, o Distrito Federal receberá o 
montante correspondente às parcelas de Estado e de Município. 

§ 2º Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por reservatórios de montante, o 
acréscimo de energia por eles propiciado será considerado como geração 
associada a estes reservatórios regularizadores, competindo ao DNAEE 
efetuar a avaliação correspondente para determinar a proporção da 
compensação financeira devida aos Estados, Distrito Federal e Municípios 
afetados por esses reservatórios. 

§ 3º A Usina de Itaipu distribuirá, mensalmente, respeitados os percentuais 
definidos no caput deste artigo, sem prejuízo das parcelas devidas ao DNAEE 
e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ao Estado do Paraná e aos Municípios 
por ela diretamente afetados, 85% (oitenta e cinco por cento) dos royalties 
devidos por Itaipu Binacional ao Brasil, previstos ao Anexo C, item III do 
Tratado de Itaipu, assinado em 26 de março de 1973, entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Paraguai, bem como nos documentos 
interpretativos subseqüentes, e 15% (quinze por cento) aos Estados e 
Municípios afetados por reservatórios a montante da Usina de Itaipu, que 
contribuem para o incremento de energia nela produzida. 

§ 4º A cota destinada ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - 
DNAEE será empregada: 
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a) 40% (quarenta por cento) na operação e na expansão da rede 
hidrometeorológica nacional, no estudo de recursos hídricos e na fiscalização 
dos serviços de eletricidade do País; 

b) 35% (trinta e cinco por cento) na instituição, gerenciamento e suporte do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

c) 25% (vinte e cinco por cento) em políticas de proteção ambiental, por 
intermédio do órgão federal competente. 

§ 4º A cota destinada à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal será empregada na 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão da rede 
hidrometeorológica nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.433, de 1997) 

§ 5º A cota destinada ao DNAEE será empregada na operação e expansão de 
sua rede hidrometeorológica, no estudo dos recursos hídricos e em serviços 
relacionados ao aproveitamento da energia hidráulica. (Incluído pela Lei nº 
9.433, de 1997) 

Art. 1º A distribuição mensal da compensação financeira de que trata o inciso I 
do § 1º do art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, com a redação 
alterada por esta Lei, será feita da seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 
9.984, de 2000)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
I – quarenta e cinco por cento aos Estados; (Redação dada pela Lei nº 9.984, 
de 2000)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

II - quarenta e cinco por cento aos Municípios; (Redação dada pela Lei nº 
9.984, de 2000)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

III – quatro inteiros e quatro décimos por cento ao Ministério do Meio 
Ambiente;(Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000) 

IV – três inteiros e seis décimos por cento ao Ministério de Minas e Energia; 
(Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000) 

V – dois por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia.(Redação dada pela 
Lei nº 9.984, de 2000) 

III - três por cento ao Ministério do Meio Ambiente; (Redação dada pela Lei nº 
9.993, de 2000) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada.  

IV - três por cento ao Ministério de Minas e Energia; (Redação dada pela Lei nº 
9.993, de 2000)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

V – quatro por cento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, 
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e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991. (Redação dada 
pela Lei nº 9.993, de 2000) (Regulamenta)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 1º Na distribuição da compensação financeira, o Distrito Federal receberá o 
montante correspondente às parcelas de Estado e de Município. (Redação 
dada pela Lei nº 9.984, de 2000)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 2º Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por reservatórios de montante, o 
acréscimo de energia por eles propiciado será considerado como geração 
associada a estes reservatórios regularizadores, competindo à ANEEL efetuar 
a avaliação correspondente para determinar a proporção da compensação 
financeira devida aos Estados, Distrito Federal e Municípios afetados por esses 
reservatórios.(Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 3º A Usina de Itaipu distribuirá, mensalmente, respeitados os percentuais 
definidos no caput deste artigo, sem prejuízo das parcelas devidas aos órgãos 
da administração direta da União, aos Estados e aos Municípios por ela 
diretamente afetados, oitenta e cinco por cento dos royalties devidos por Itaipu 
Binacional ao Brasil, previstos no Anexo C, item III do Tratado de Itaipu, 
assinado em 26 de março de 1973, entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Paraguai, bem como nos documentos interpretativos 
subseqüentes, e quinze por cento aos Estados e Municípios afetados por 
reservatórios a montante da Usina de Itaipu, que contribuem para o incremento 
de energia nela produzida.(Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 4º A cota destinada ao Ministério do Meio Ambiente será empregada na 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão da rede 
hidrometeorológica nacional.(Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 5º Revogado. (Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)  

§ 6º No mínimo trinta por cento dos recursos a que se refere o inciso V do 
caput serão destinados a projetos desenvolvidos por instituições de pesquisa 
sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo as respectivas 
áreas das Superintendências Regionais. (Incluído pela Lei nº 9.993, de 2000)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 2º Para efeito do cálculo de compensação financeira de que trata o art. 6º 
da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, entende-se por faturamento 
líquido o total das receitas de vendas, excluídos os tributos incidentes sobre a 
comercialização do produto mineral, as despesas de transporte e as de 
seguros.  

§ 1º O percentual da compensação, de acordo com as classes de substâncias 
minerais, será de:  
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I - minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio: 3% (três por cento);  

II - ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias minerais: 2% (dois por 
cento), ressalvado o disposto no inciso IV deste artigo;  

III - pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais nobres: 
0,2% (dois décimos por cento);  

IV - ouro: 1% (um por cento), quando extraído por empresas mineradoras, 
isentos os garimpeiros.  

§ 2º A distribuição da compensação financeira de que trata este artigo será 
feita da seguinte forma: 

§ 2º A distribuição da compensação financeira referida no caput deste artigo 
será feita da seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 9.993, de 24.7.2000)  

I - 23% (vinte e três por cento) para os Estados e o Distrito Federal;   

II - 65% (sessenta e cinco por cento) para os Municípios;  

II-A. 2% (dois por cento) para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico - FNDCT, instituído pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 
1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991, destinado ao 
desenvolvimento científico e tecnológico do setor mineral; (Incluído pela Lei nº 
9.993, de 24.7.2000)  (Regulamento)  

III - 12% (doze por cento) para o Departamento Nacional de Produção Mineral - 
DNPM, que destinará 2% (dois por cento) à proteção ambiental nas regiões 
mineradoras, por intermédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - Ibama ou de outro órgão federal competente, 
que o substituir. 

III - 10% (dez por cento) para o Ministério de Minas e Energia, a serem 
integralmente repassados ao Departamento Nacional de Produção Mineral - 
DNPM, que destinará 2% (dois por cento) desta cota-parte à proteção mineral 
em regiões mineradoras, por intermédio do Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama.   (Redação dada pela 
Lei nº 9.993, de 24.7.2000)  

§ 3º O valor resultante da aplicação do percentual, a título de compensação 
financeira, em função da classe e substância mineral, será considerado na 
estrutura de custos, sempre que os preços forem administrados pelo Governo.  

§ 4º No caso das substâncias minerais extraídas sob o regime de permissão da 
lavra garimpeira, o valor da compensação será pago pelo primeiro adquirente, 
conforme dispuser o regulamento.  

Art. 3º O art. 8º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, passa a ter a 
seguinte redação:  

"Art. 8º O pagamento das compensações financeiras previstas nesta lei, 
inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e 
do gás natural, será efetuado mensalmente, diretamente aos Estados, ao 
Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da 
União, até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao do fato gerador, 
devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou 



 42 

outro parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, vedada a 
aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de 
pessoal."  

Considerado na Lei Alterada no que diz respeito a energia elétrica. Continua 
vigente. 

Art. 4º O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica adotará 
providências no sentido de que, na aplicação desta lei, não sejam afetadas as 
contas de consumo mensal equivalente ao valor de até 30 Kwh, inclusive, quer 
o fornecimento seja feito sob a forma medida, quer sob a forma de estimativa.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada, com alteração. 
Justificativa: Redação tornando explícito que este artigo refere-se à 
compensação financeira pela utilização de recursos hídricos e aos royalties 
devidos por Itaipu.. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.  

Brasília, 13 de março de 1990; 169º da Independência e 102º da República. 

JOSÉ SARNEY  

Vicente Cavalcante Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  14.3.1990 
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LEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995 
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 I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

        Art. 1º Sujeitam-se ao regime de concessão ou, quando couber, de 
permissão, nos termos da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os 
seguintes serviços e obras públicas de competência da União:  

        I - (VETADO)  

        II - (VETADO)  

        III - (VETADO)  

        IV - vias federais, precedidas ou não da execução de obra pública; 

        V - exploração de obras ou serviços federais de barragens, contenções, 
eclusas, diques e irrigações, precedidas ou não da execução de obras 
públicas; 

        VI - estações aduaneiras e outros terminais alfandegados de uso público, 
não instalados em área de porto ou aeroporto, precedidos ou não de obras 
públicas.  

        VII - os serviços postais. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

        Parágrafo único. Os atuais contratos de exploração de serviços postais 
celebrados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT com as 
Agências de Correio Franqueadas - ACF, permanecerão válidas pelo prazo 
necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à 
organização das licitações que precederão à delegação das concessões ou 
permissões que os substituirão, prazo esse que não poderá ser inferior a de 31 
de dezembro de 2001 e não poderá exceder a data limite de 31 de dezembro 
de 2002. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)    (Vide Lei nº 10.577, de 2002) 

        § 1º Os atuais contratos de exploração de serviços postais celebrados 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT com as Agências de 
Correio Franqueadas - ACF, permanecerão válidas pelo prazo necessário à 
realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das 
licitações que precederão à delegação das concessões ou permissões que os 
substituirão, prazo esse que não poderá ser inferior a de 31 de dezembro de 
2001 e não poderá exceder a data limite de 31 de dezembro de 2002. 
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(Renumerado pela Lei nº 10.684, de 2003) (Revogado pela Medida Provisória 
nº 403, de 2007). 

        § 2º O prazo das concessões e permissões de que trata o inciso VI deste 
artigo será de vinte e cinco anos, podendo ser prorrogado por dez anos. 
(Incluído pela Lei nº 10.684, de 2003)  

        § 3º Ao término do prazo, as atuais concessões e permissões, 
mencionadas no § 2º, incluídas as anteriores à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, serão prorrogadas pelo prazo previsto no § 2º. (Incluído pela Lei nº 
10.684, de 2003) 

        Art. 2º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e 
permissão de serviço público, sem lei que lhes autorize e fixe os termos, 
dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza 
urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais 
e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observado, em qualquer 
caso, os termos da Lei nº 8.987, de 1995. 

        § 1º A contratação dos serviços e obras públicas resultantes dos 
processos iniciados com base na Lei nº 8.987, de 1995, entre a data de sua 
publicação e a da presente Lei, fica dispensada de lei autorizativa. 

        § 2º Independe de concessão, permissão ou autorização o transporte de 
cargas pelo meio rodoviário. 

        § 2º Independe de concessão, permissão ou autorização o transporte de 
cargas pelos meios rodoviários e aquaviário. (Redação dada pela Lei nº 9.432, 
de 1997) 

        § 3º Independe de concessão ou permissão o transporte: 

        I - aquaviário, de passageiros, que não seja realizado entre portos 
organizados; 

        II - rodoviário e aquaviário de pessoas, realizado por operadoras de 
turismo no exercício dessa atividade; 

        III - de pessoas, em caráter privativo de organizações públicas ou 
privadas, ainda que em forma regular.  

        Art. 3º Na aplicação dos arts. 42, 43 e 44 da Lei nº 8.987, de 1995, serão 
observadas pelo poder concedente as seguintes determinações: 

        I - garantia da continuidade na prestação dos serviços públicos; 

        II - prioridade para conclusão de obras paralisadas ou em atraso; 

        III - aumento da eficiência das empresas concessionárias, visando à 
elevação da competitividade global da economia nacional; 

        IV - atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão das populações 
de baixa renda e das áreas de baixa densidade populacional inclusive as 
rurais; 

        V - uso racional dos bens coletivos, inclusive os recursos naturais. 
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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.  

Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º As contratações, outorgas e prorrogações de que trata este artigo 
poderão ser feitas a título oneroso em favor da União.  

Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º As concessões de geração de energia elétrica, contratadas a partir 
desta Lei, terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a 
trinta e cinco 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.  

        § 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)  

Considerado na Lei Consolidada. 

        § 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.  

Considerado na Lei Consolidada, desdobrada. 

        § 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.  

Revogado por consolidação. Revogado por consolidação. Considerado na lei 
Consolidada. 

        § 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)  

Revogado por consolidação. Revogado por consolidação. Considerado na lei 
Consolidada com alteração. Justificativa: Nos termos do art. 175 da 



 46 

Constituição Federal, a delegação de serviços públicos só pode ser feita 
através de concessão ou de permissão. 

        I - de geração de energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Revogado por consolidação. Considerado na lei 
Consolidada. 

        II - de transmissão de energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 10.848, de 
2004)  

Revogado por consolidação. Revogado por consolidação. Considerado na lei 
Consolidada. 

        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)  

Revogado por consolidação. Revogado por consolidação. Considerado na lei 
Consolidada. 

        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)  

Revogado por consolidação. Revogado por consolidação. Considerado na lei 
Consolidada. 

        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)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        § 6º  Não se aplica o disposto no § 5º deste artigo às concessionárias, 
permissionárias e autorizadas de distribuição: (Incluído pela Lei nº 10.848, de 
2004) 

        § 6º Não se aplica o disposto no § 5º deste artigo às concessionárias, 
permissionárias e autorizadas de distribuição e às cooperativas de eletrificação 
rural: (Redação dada pela Lei nº 11.192, de 2006)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a delegação de 
serviços públicos só pode ser feita através de concessão ou de permissão. 

        I - no atendimento a sistemas elétricos isolados; (Incluído pela Lei nº 
10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
        II - no atendimento ao seu mercado próprio, desde que este seja inferior a 
500 (quinhentos) GWh/ano e a totalidade da energia gerada, sob o regime de 
serviço público, seja a ele destinada; e (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) 
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        II – no atendimento ao seu mercado próprio, desde que seja inferior a 500 
(quinhentos) GWh/ano e a totalidade da energia gerada seja a ele destinada; 
(Redação dada pela Lei nº 11.192, de 2006)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        III - na captação, aplicação ou empréstimo de recursos financeiros 
destinados ao próprio agente ou a sociedade coligada, controlada, controladora 
ou vinculada a controladora comum, desde que destinados ao serviço público 
de energia elétrica, mediante anuência prévia da ANEEL, observado o disposto 
no inciso XIII do art. 3º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com 
redação dada pelo art. 17 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, garantida a 
modicidade tarifária e atendido ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976.  (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        § 7º As concessionárias e as autorizadas de geração de energia elétrica 
que atuem no Sistema Interligado Nacional – SIN não poderão ser coligadas ou 
controladoras de sociedades que desenvolvam atividades de distribuição de 
energia elétrica no SIN. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        § 8º A regulamentação deverá prever sanções para o descumprimento do 
disposto nos §§ 5º, 6º e 7º deste artigo após o período estabelecido para a 
desverticalização. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: O período estabelecido para a desverticalização já foi concluído. 

        § 9º As concessões de geração de energia elétrica, contratadas a partir da 
Medida Provisória no 144, de 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. (Incluído pela Lei nº 
10.848, de 2004) 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        § 10.  Fica a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL autorizada a 
celebrar aditivos aos contratos de concessão de uso de bem público de 
aproveitamentos de potenciais hidráulicos feitos a título oneroso em favor da 
União, mediante solicitação do respectivo titular, com a finalidade de permitir 
que o início do pagamento pelo uso de bem público coincida com uma das 
seguintes situações, a que ocorrer primeiro: (Incluído pela Lei nº 11.488, de 
2007) 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        I - o início da entrega da energia objeto de Contratos de Comercialização 
de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR; ou (Incluído pela Lei nº 11.488, 
de 2007) 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        II - a efetiva entrada em operação comercial do aproveitamento. (Incluído 
pela Lei nº 11.488, de 2007)  
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Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        § 11.  Quando da solicitação de que trata o § 10 deste artigo resultar 
postergação do início de pagamento pelo uso de bem público, a celebração do 
aditivo contratual estará condicionada à análise e à aceitação pela ANEEL das 
justificativas apresentadas pelo titular da concessão para a postergação 
solicitada. (Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        § 12.  No caso de postergação do início do pagamento, sobre o valor não 
pago incidirá apenas atualização monetária mediante a aplicação do índice 
previsto no contrato de concessão. (Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        Art. 5º São objeto de concessão, mediante licitação: 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        I - o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a 1.000 
kW e a implantação de usinas termelétricas de potência superior a 5.000 kW, 
destinados a execução de serviço público; 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        II - o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a 
1.000 kW, destinados à produção independente de energia elétrica;  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        III - de uso de bem público, o aproveitamento de potenciais hidráulicos de 
potência superior a 10.000 kW, destinados ao uso exclusivo de autoprodutor, 
resguardado direito adquirido relativo às concessões existentes. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        § 1º Nas licitações previstas neste e no artigo seguinte, o poder 
concedente deverá especificar as finalidades do aproveitamento ou da 
implantação das usinas. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        § 2º Nenhum aproveitamento hidrelétrico poderá ser licitado sem a 
definição do "aproveitamento ótimo" pelo poder concedente, podendo ser 
atribuída ao licitante vencedor a responsabilidade pelo desenvolvimento dos 
projetos básico e executivo. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        § 3º Considera-se "aproveitamento ótimo", todo potencial definido em sua 
concepção global pelo melhor eixo do barramento, arranjo físico geral, níveis 
d’água operativos, reservatório e potência, integrante da alternativa escolhida 
para divisão de quedas de uma bacia hidrográfica.  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        Art. 6º As usinas termelétricas destinadas à produção independente 
poderão ser objeto de concessão mediante licitação ou autorização.  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
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        Art. 7º São objeto de autorização: 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Fusão de artigos. 

        I - a implantação de usinas termelétricas, de potência superior a 5.000 kW, 
destinada a uso exclusivo do autoprodutor; 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        II - o aproveitamento de potenciais hidráulicos, de potência superior a 
1.000 kW e igual ou inferior a 10.000 kW, destinados a uso exclusivo do 
autoprodutor. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        Parágrafo único. As usinas termelétricas referidas neste e nos arts. 5º e 6º 
não compreendem aquelas cuja fonte primária de energia é a nuclear. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        Art. 8º O aproveitamento de potenciais hidráulicos, iguais ou inferiores a 
1.000 kW, e a implantação de usinas termelétricas de potência igual ou inferior 
a 5.000 kW, estão dispensadas de concessão, permissão ou autorização, 
devendo apenas ser comunicados ao poder concedente. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        Art. 9º É o poder concedente autorizado a regularizar, mediante outorga 
de autorização, o aproveitamento hidrelétrico existente na data de publicação 
desta Lei, sem ato autorizativo. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        Parágrafo único. O requerimento de regularização deverá ser apresentado 
ao poder concedente no prazo máximo de cento e oitenta dias da data de 
publicação desta Lei.  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        Art. 10. Cabe ao poder concedente declarar a utilidade pública para fins 
de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas 
necessárias à implantação de instalações concedidas, destinadas a serviços 
públicos de energia elétrica, autoprodutor e produtor independente.  

        Art. 10. Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, declarar a 
utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão 
administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de 
concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica. (Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada.  

Seção II 

Do Produtor Independente de Energia Elétrica 

        Art. 11. Considera-se produtor independente de energia elétrica a pessoa 
jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou 
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autorização do poder concedente, para produzir energia elétrica destinada ao 
comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        Parágrafo único. O produtor independente de energia elétrica está sujeito 
a regras operacionais e comerciais próprias, atendido o disposto nesta Lei, na 
legislação em vigor e no contrato de concessão ou ato de autorização. 

        Parágrafo único.  O produtor independente de energia elétrica estará 
sujeito às regras de comercialização regulada ou livre, atendido ao disposto 
nesta Lei, na legislação em vigor e no contrato de concessão ou no ato de 
autorização. (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)   

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        Art. 12. A venda de energia elétrica por produtor independente poderá ser 
feita para: 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        I - concessionário de serviço público de energia elétrica;  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        II - consumidor de energia elétrica, nas condições estabelecidas nos arts. 
15 e 16; 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        III - consumidores de energia elétrica integrantes de complexo industrial 
ou comercial, aos quais o produtor independente também forneça vapor 
oriundo de processo de co-geração; 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        IV - conjunto de consumidores de energia elétrica, independentemente de 
tensão e carga, nas condições previamente ajustadas com o concessionário 
local de distribuição;  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        V - qualquer consumidor que demonstre ao poder concedente não ter o 
concessionário local lhe assegurado o fornecimento no prazo de até cento e 
oitenta dias contado da respectiva solicitação.  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        Parágrafo único. A venda de energia elétrica na forma prevista nos incisos 
I, IV e V deverá ser exercida a preços sujeitos aos critérios gerais fixados pelo 
poder concedente.  

        Parágrafo único.  A comercialização na forma prevista nos incisos I, IV e V 
do caput deste artigo deverá ser exercida de acordo com critérios gerais 
fixados pelo Poder Concedente. (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)   

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        Art. 13. O aproveitamento de potencial hidráulico, para fins de produção 
independente, dar-se-á mediante contrato de concessão de uso de bem 
público, na forma desta Lei.  
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Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        Art. 14. As linhas de transmissão de interesse restrito aos 
aproveitamentos de produção independente poderão ser concedidas ou 
autorizadas, simultânea ou complementarmente, aos respectivos contratos de 
uso do bem público.  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

Seção III 

Das Opções de Compra de Energia Elétrica por parte dos Consumidores 

        Art. 15. Respeitados os contratos de fornecimento vigentes, a prorrogação 
das atuais e as novas concessões serão feitas sem exclusividade de 
fornecimento de energia elétrica a consumidores com carga igual ou maior que 
10.000 kW, atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV, que podem optar 
por contratar seu fornecimento, no todo ou em parte, com produtor 
independente de energia elétrica.  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Fusão dos textos em função dos prazos já terem sido 
ultrapassados. Restrição, ao final, em função do disposto no inciso III do art. 4º 
da Lei nº 9.074/95. 

        § 1º Decorridos três anos da publicação desta Lei, os consumidores 
referidos neste artigo poderão também estender sua opção de compra a 
qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do 
mesmo sistema interligado, excluídas as concessionárias supridoras regionais.  

        § 1º Decorridos três anos da publicação desta Lei, os consumidores 
referidos neste artigo poderão estender sua opção de compra a qualquer 
concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do sistema 
interligado. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Fusão dos textos em função dos prazos já terem sido 
ultrapassados. Restrição, ao final, em função do disposto no inciso III do art. 4º 
da Lei nº 9.074/95. 

        § 2º Decorridos cinco anos da publicação desta Lei, os consumidores com 
carga igual ou superior a 3.000 kW, atendidos em tensão igual ou superior a 69 
kV, poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer concessionário, 
permissionário ou autorizado de energia elétrica do mesmo sistema interligado. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Fusão dos textos em função dos prazos já terem sido 
ultrapassados. Restrição, ao final, em função do disposto no inciso III do art. 4º 
da Lei nº 9.074/95. 

        § 3º Após oito anos da publicação desta Lei, o poder concedente poderá 
diminuir os limites de carga e tensão estabelecidos neste e no art. 16. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: O prazo estabelecido já foi ultrapassado. 
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        § 4º Os consumidores que não tiverem cláusulas de tempo determinado 
em seus contratos de fornecimento só poderão optar por outro fornecedor após 
o prazo de trinta e seis meses, contado a partir da data de manifestação formal 
ao concessionário. 

        § 4º Os consumidores que não tiverem cláusulas de tempo determinado 
em seus contratos de fornecimento só poderão exercer a opção de que trata 
este artigo de acordo com prazos, formas e condições fixados em 
regulamentação específica, sendo que nenhum prazo poderá exceder a 36 
(trinta e seis) meses, contado a partir da data de manifestação formal à 
concessionária, à permissionária ou à autorizada de distribuição que os atenda. 
(Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
       § 5º O exercício da opção pelo consumidor faculta o concessionário e o 
autorizado rever, na mesma proporção, seus contratos e previsões de compra 
de energia elétrica junto às suas supridoras. 

        § 5º O exercício da opção pelo consumidor não poderá resultar em 
aumento tarifário para os consumidores remanescentes da concessionária de 
serviços públicos de energia elétrica que haja perdido mercado. (Redação dada 
pela Lei nº 9.648, de 1998)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
        § 6º É assegurado aos fornecedores e respectivos consumidores livre 
acesso aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e 
permissionário de serviço público, mediante ressarcimento do custo de 
transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo poder 
concedente.  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
       § 7º As tarifas das concessionárias, envolvidas na opção do consumidor, 
poderão ser revisadas para mais ou para menos, quando a perda ou o ganho 
de mercado alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

        § 7º Os concessionários poderão negociar com os consumidores referidos 
neste artigo novas condições de fornecimento de energia elétrica, observados 
os critérios a serem estabelecidos pela ANEEL. (Redação dada pela Lei nº 
9.648, de 1998)  

        § 7º  O consumidor que exercer a opção prevista neste artigo e no art. 16 
desta Lei deverá garantir o atendimento à totalidade de sua carga, mediante 
contratação, com um ou mais fornecedores, sujeito a penalidade pelo 
descumprimento dessa obrigação, observado o disposto no art. 3º, inciso X, da 
Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei nº 10.848, 
de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
       § 8º  Os consumidores que exercerem a opção prevista neste artigo e no 
art. 16 desta Lei poderão retornar à condição de consumidor atendido mediante 
tarifa regulada, garantida a continuidade da prestação dos serviços, nos termos 
da lei e da regulamentação, desde que informem à concessionária, à 
permissionária ou à autorizada de distribuição local, com antecedência mínima 
de 5 (cinco) anos. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) 
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Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
       § 9º  Os prazos definidos nos §§ 4º e 8º deste artigo poderão ser 
reduzidos, a critério da concessionária, da permissionária ou da autorizada de 
distribuição local. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a delegação de 
serviços públicos só pode ser feita através de concessão ou de permissão. 

       § 10. Até 31 de dezembro de 2009, respeitados os contratos vigentes, será 
facultada aos consumidores que pretendam utilizar, em suas unidades 
industriais, energia elétrica produzida por geração própria, em regime de 
autoprodução ou produção independente, a redução da demanda e da energia 
contratadas ou a substituição dos contratos de fornecimento por contratos de 
uso dos sistemas elétricos, mediante notificação à concessionária de 
distribuição ou geração, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) 
dias. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
        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. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
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 e as de 
interesse exclusivo das centrais de geração.  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: A definição inicial já foi adotada. 

        § 1º As instalações de transmissão, integrantes da rede básica dos 
sistemas elétricos interligados, serão objeto de concessão mediante licitação, e 
funcionarão na modalidade de instalações integradas aos sistemas e com 
regras operativas definidas por agente sob controle da União, de forma a 
assegurar a otimização dos recursos eletro-energéticos existentes ou futuros.  

        § 1º   As instalações de transmissão componentes da rede básica do 
Sistema Interligado Nacional - SIN serão objeto de concessão mediante 
licitação e funcionarão na modalidade de instalações integradas aos sistemas 
com regras operativas aprovadas pela ANEEL, de forma a assegurar a 
otimização dos recursos eletroenergéticos existentes ou futuros. (Redação 
dada pela Lei nº 10.848, de 2004) 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        § 2º As instalações de transmissão de âmbito próprio do concessionário 
de distribuição poderão ser consideradas pelo poder concedente parte 
integrante da concessão de distribuição. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
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       § 3º As instalações de transmissão de interesse restrito das centrais de 
geração serão consideradas integrantes das respectivas concessões, 
permissões ou autorizações. 

       § 3º As instalações de transmissão de interesse restrito das centrais de 
geração poderão ser consideradas integrantes das respectivas concessões, 
permissões ou autorizações. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada com alteração. 
Alterado em função da redação do §9º do art. 2º da Lei nº 10.848/04. 

        § 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.  

Revogado por consolidação. Não considerado na lei Consolidada. Justificativa: 
Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Lei nº 9.074/95. 
Conseqüentemente, esgotado o prazo para o art. 22. 

        § 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.  

Revogado por consolidação. Não considerado na lei Consolidada. Justificativa: 
Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Lei nº 9.074/95. 
Conseqüentemente, esgotado o prazo para o art. 22. 

        Art. 18. É autorizada a constituição de consórcios, com o objetivo de 
geração de energia elétrica para fins de serviços públicos, para uso exclusivo 
dos consorciados, para produção independente ou para essas atividades 
associadas, conservado o regime legal próprio de cada uma, aplicando-se, no 
que couber, o disposto no art. 23 da Lei nº 8.987, de 1995.  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
        Parágrafo único. Os consórcios empresariais de que trata o disposto no 
parágrafo único do art. 21, podem manifestar ao poder concedente, até seis 
meses antes do funcionamento da central geradora de energia elétrica, opção 
por um dos regimes legais previstos neste artigo, ratificando ou alterando o 
adotado no respectivo ato de constituição. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Lei nº 9.074/95, 
combinado com arts. 20 e 24. 

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 nº 
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. 

Revogado por consolidação. Não considerado na lei Consolidada. Justificativa: 
Esgotado o prazo definido no §1º. 
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        § 1º Os pedidos de prorrogação deverão ser apresentados, em até um 
ano, contado da data da publicação desta Lei. 

Revogado por consolidação. Não considerado na lei Consolidada. Justificativa: 
Esgotado o prazo. 

        § 2º Nos casos em que o prazo remanescente da concessão for superior a 
um ano, o pedido de prorrogação deverá ser apresentado em até seis meses 
do advento do termo final respectivo.  

Revogado por consolidação. Não considerado na lei Consolidada. Justificativa: 
Esgotado o prazo definido no §1º. 

        § 3º Ao requerimento de prorrogação deverão ser anexados os elementos 
comprobatórios de qualificação jurídica, técnica, financeira e administrativa do 
interessado, bem como comprovação de regularidade e adimplemento de seus 
encargos junto a órgãos públicos, obrigações fiscais e previdenciárias e 
compromissos contratuais, firmados junto a órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, referentes aos serviços de energia elétrica, 
inclusive ao pagamento de que trata o § 1º do art. 20 da Constituição Federal. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 

        § 4º Em caso de não apresentação do requerimento, no prazo fixado nos 
§§ 1º e 2º deste artigo, ou havendo pronunciamento do poder concedente 
contrário ao pleito, as concessões, manifestos ou declarações de usina 
termelétrica serão revertidas para a União, no vencimento do prazo da 
concessão, e licitadas. 

Revogado por consolidação. Não considerado na lei Consolidada. Justificativa: 
Esgotado o prazo definido no §1º. 

        § 5º (VETADO)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
        Art. 20. As concessões e autorizações de geração de energia elétrica 
alcançadas pelo parágrafo único do art. 43 e pelo art. 44 da Lei nº 8.987, de 
1995, exceto aquelas cujos empreendimentos não tenham sido iniciados até a 
edição dessa mesma Lei, poderão ser prorrogadas pelo prazo necessário à 
amortização do investimento, limitado a trinta e cinco anos, observado o 
disposto no art. 24 desta Lei e desde que apresentado pelo interessado: 

Revogado por consolidação. Não considerado na lei Consolidada. Justificativa: 
Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Lei nº 9.074/95, citado no §4º. 

        I - plano de conclusão aprovado pelo poder concedente; 

 Revogado por consolidação. Não considerado na lei Consolidada. 

        II - compromisso de participação superior a um terço de investimentos 
privados nos recursos necessários à conclusão da obra e à colocação das 
unidades em operação. 

Revogado por consolidação. Não considerado na lei Consolidada. 

        Parágrafo único. Os titulares de concessão que não procederem de 
conformidade com os termos deste artigo terão suas concessões declaradas 
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extintas, por ato do poder concedente, de acordo com o autorizado no 
parágrafo único do art. 44 da Lei nº 8.987, de 1995.  

  Revogado por consolidação. Não considerado na lei Consolidada. 

        Art. 21. É facultado ao concessionário incluir no plano de conclusão das 
obras, referido no inciso I do artigo anterior, no intuito de viabilizá-la, proposta 
de sua associação com terceiros na modalidade de consórcio empresarial do 
qual seja a empresa líder, mantida ou não a finalidade prevista originalmente 
para a energia produzida.  

Revogado por consolidação. Não considerado na lei Consolidada. Justificativa: 
Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Lei nº 9.074/95, citado no §4º. 

        Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos consórcios 
empresariais formados ou cuja formação se encontra em curso na data de 
publicação desta Lei, desde que já manifestada ao poder concedente pelos 
interessados, devendo as concessões ser revistas para adaptá-las ao 
estabelecido no art. 23 da Lei nº 8.987, de 1995, observado o disposto no art. 
20, inciso II e no art. 25 desta Lei. 

Revogado por consolidação. Não considerado na lei Consolidada. Justificativa: 
Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Lei nº 9.074/95, citado no §4º. 

        Art. 22. As concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo 
art. 42 da Lei nº 8.987, de 1995, poderão ser prorrogadas, desde que 
reagrupadas segundo critérios de racionalidade operacional e econômica, por 
solicitação do concessionário ou iniciativa do poder concedente.  

Revogado por consolidação. Não considerado na lei Consolidada. Justificativa: 
Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Lei nº 9.074/95. 

        § 1º Na hipótese de a concessionária não concordar com o 
reagrupamento, serão mantidas as atuais áreas e prazos das concessões.  

Revogado por consolidação. Não considerado na lei Consolidada. Justificativa: 
Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Lei nº 9.074/95. 

       § 2º A prorrogação terá prazo único, igual ao maior remanescente dentre 
as concessões reagrupadas, ou vinte anos, a contar da data da publicação 
desta Lei, prevalecendo o maior. 

Revogado por consolidação. Não considerado na lei Consolidada. Justificativa: 
Esgotado o prazo definido no §1º do art. 19 da Lei nº 9.074/95. 

        § 3º (VETADO)  

        Art. 23. Na prorrogação das atuais concessões para distribuição de 
energia elétrica, o poder concedente diligenciará no sentido de compatibilizar 
as áreas concedidas às empresas distribuidoras com as áreas de atuação de 
cooperativas de eletrificação rural, examinando suas situações de fato como 
prestadoras de serviço público, visando enquadrar as cooperativas como 
permissionárias de serviço público de energia elétrica. (Vide Decreto nº 4.855, 
de 9.10.2003) 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
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        Parágrafo único. Constatado, em processo administrativo, que a 
cooperativa exerce, em situação de fato ou com base em permissão 
anteriormente outorgada, atividade de comercialização de energia elétrica a 
público indistinto, localizado em sua área de atuação, é facultado ao poder 
concedente promover a regularização da permissão. 

        § 1º Constatado, em processo administrativo, que a cooperativa exerce, 
em situação de fato ou com base em permissão anteriormente outorgada, 
atividade de comercialização de energia elétrica a público indistinto localizado 
em sua área de atuação é facultado ao poder concedente promover a 
regularização da permissão, preservado o atual regime jurídico próprio das 
cooperativas. (Redação dada pela Lei nº 11.192, de 2006)   (Regulamento)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
        § 2º O processo de regularização das cooperativas de eletrificação rural 
será definido em regulamentação própria, preservando suas peculiaridades 
associativistas. (Incluído pela Lei nº 11.192, de 2006)  (Regulamento)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: O processo já foi regulamentado pelo Decreto nº 4.855, de 9 de 
outubro de 2003. 

        Art. 24. O disposto nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 19 aplica-se às 
concessões referidas no art. 22.  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Considerados os prazos. 

        Parágrafo único. Aplica-se, ainda, às concessões referidas no art. 20, o 
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 19. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Considerados os prazos. 

        Art. 25. As prorrogações de prazo, de que trata esta Lei, somente terão 
eficácia com assinatura de contratos de concessão que contenham cláusula de 
renúncia a eventuais direitos preexistentes que contrariem a Lei nº 8.987, de 
1995. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
        § 1º Os contratos de concessão e permissão conterão, além do 
estabelecido na legislação em vigor, cláusulas relativas a requisitos mínimos de 
desempenho técnico do concessionário ou permissionário, bem assim, sua 
aferição pela fiscalização através de índices apropriados. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada.  
        § 2º No contrato de concessão ou permissão, as cláusulas relativas à 
qualidade técnica, referidas no parágrafo anterior, serão vinculadas a 
penalidades progressivas, que guardarão proporcionalidade com o prejuízo 
efetivo ou potencial causado ao mercado. 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada .  
Capítulo III 

DA REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS 
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        Art. 26. Exceto para os serviços públicos de telecomunicações, é a União 
autorizada a: 

        I - promover cisões, fusões, incorporações ou transformações societárias 
dos concessionários de serviços públicos sob o seu controle direto ou indireto;  

        II - aprovar cisões, fusões e transferências de concessões, estas últimas 
nos termos do disposto no art. 27 da Lei nº 8.987, de 1995;  

        III - cobrar, pelo direito de exploração de serviços públicos, nas condições 
preestabelecidas no edital de licitação.  

        Parágrafo único. O inadimplemento do disposto no inciso III sujeitará o 
concessionário à aplicação da pena de caducidade, nos termos do disposto na 
Lei nº 8.987, de 1995.  

        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.  

        § 1º Na hipótese de prorrogação, esta poderá ser feita por prazos 
diferenciados, de forma a que os termos finais de todas as concessões 
prorrogadas ocorram no mesmo prazo que será o necessário à amortização 
dos investimentos, limitado a trinta anos, contado a partir da assinatura do novo 
contrato de concessão.  

        § 2º Na elaboração dos editais de privatização de empresas 
concessionárias de serviço público, a União deverá atender às exigências das 
Leis noS 8.031, de 1990 e 8.987, de 1995, inclusive quanto à publicação das 
cláusulas essenciais do contrato e do prazo da concessão.  

        § 3º O disposto neste artigo poderá ainda ser aplicado no caso de 
privatização de concessionário de serviço público sob controle direto ou indireto 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, no âmbito de suas 
respectivas competências.  

        § 4º A prorrogação de que trata este artigo está sujeita às condições 
estabelecidas no art. 25.  

        Art. 28. Nos casos de privatização, nos termos do artigo anterior, é 
facultado ao poder concedente outorgar novas concessões sem efetuar a 
reversão prévia dos bens vinculados ao respectivo serviço público.  

        § 1º Em caso de privatização de empresa detentora de concessão ou 
autorização de geração de energia elétrica, é igualmente facultado ao poder 
concedente alterar o regime de exploração, no todo ou em parte, para 
produção independente, inclusive, quanto às condições de extinção da 
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concessão ou autorização e de encampação das instalações, bem como da 
indenização porventura devida. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
        § 2º A alteração de regime referida no parágrafo anterior deverá observar 
as condições para tanto estabelecidas no respectivo edital, previamente 
aprovado pela ANEEL. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
        § 3º É vedado ao edital referido no parágrafo anterior estipular, em 
benefício da produção de energia elétrica, qualquer forma de garantia ou 
prioridade sobre o uso da água da bacia hidrográfica, salvo nas condições 
definidas em ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas e Energia e do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, em articulação 
com os Governos dos Estados onde se localiza cada bacia hidrográfica. 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: O antigo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal é, atualmente, o Ministério do Meio Ambiente. 

        § 4º O edital referido no § 2º deve estabelecer as obrigações dos 
sucessores com os programas de desenvolvimento sócio-econômico regionais 
em andamento, conduzidos diretamente pela empresa ou em articulação com 
os Estados, em áreas situadas na bacia hidrográfica onde se localizam os 
aproveitamentos de potenciais hidráulicos, facultado ao Poder Executivo, 
previamente à privatização, separar e destacar os ativos que considere 
necessários à condução desses programas. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 
1998)  

Revogado por consolidação. Considerado na lei Consolidada. 
        Art. 29. A modalidade de leilão poderá ser adotada nas licitações relativas 
à outorga de nova concessão com a finalidade de promover a transferência de 
serviço público prestado por pessoas jurídicas, a que se refere o art. 27, 
incluídas, para os fins e efeitos da Lei nº 8.031, de 1990, no Programa Nacional 
de Desestatização, ainda que não haja a alienação das quotas ou ações 
representativas de seu controle societário.  

        Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, os bens vinculados ao 
respectivo serviço público serão utilizados, pelo novo concessionário, mediante 
contrato de arrendamento a ser celebrado com o concessionário original.  

       Art. 30. O disposto no art. 27 aplica-se, ainda, aos casos em que o 
concessionário de serviço público de competência da União for empresa sob 
controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 
desde que as partes acordem quanto às regras estabelecidas. 

        Art. 30. O disposto nos arts. 27 e 28 aplica-se, ainda, aos casos em que o 
titular da concessão ou autorização de competência da União for empresa sob 
controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 
desde que as partes acordem quanto às regras estabelecidas. (Redação dada 
pela Lei nº 9.648, de 1998)  

Capítulo IV 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

        Art. 31. Nas licitações para concessão e permissão de serviços públicos 
ou uso de bem público, os autores ou responsáveis economicamente pelos 
projetos básico ou executivo podem participar, direta ou indiretamente, da 
licitação ou da execução de obras ou serviços.  

        Art. 32. A empresa estatal que participe, na qualidade de licitante, de 
concorrência para concessão e permissão de serviço público, poderá, para 
compor sua proposta, colher preços de bens ou serviços fornecidos por 
terceiros e assinar pré-contratos com dispensa de licitação.  

        § 1º Os pré-contratos conterão, obrigatoriamente, cláusula resolutiva de 
pleno direito, sem penalidades ou indenizações, no caso de outro licitante ser 
declarado vencedor.  

        § 2º Declarada vencedora a proposta referida neste artigo, os contratos 
definitivos, firmados entre a empresa estatal e os fornecedores de bens e 
serviços, serão, obrigatoriamente, submetidos à apreciação dos competentes 
órgãos de controle externo e de fiscalização específica.  

        Art. 33. Em cada modalidade de serviço público, o respectivo regulamento 
determinará que o poder concedente, observado o disposto nos arts. 3º e 30 da 
Lei nº 8.987, de 1995, estabeleça forma de participação dos usuários na 
fiscalização e torne disponível ao público, periodicamente, relatório sobre os 
serviços prestados.  

        Art. 34. A concessionária que receber bens e instalações da União, já 
revertidos ou entregues à sua administração, deverá:  

        I - arcar com a responsabilidade pela manutenção e conservação dos 
mesmos;  

        II - responsabilizar-se pela reposição dos bens e equipamentos, na forma 
do disposto no art. 6º da Lei nº 8.987, de 1995.  

        Art. 35. A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder 
concedente, fica condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da 
simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário ou permissionário, 
de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.  

        Parágrafo único. A concessão de qualquer benefício tarifário somente 
poderá ser atribuída a uma classe ou coletividade de usuários dos serviços, 
vedado, sob qualquer pretexto, o benefício singular.  

        Art. 36. Sem prejuízo do disposto no inciso XII do art. 21 e no inciso XI do 
art. 23 da Constituição Federal, o poder concedente poderá, mediante convênio 
de cooperação, credenciar os Estados e o Distrito Federal a realizarem 
atividades complementares de fiscalização e controle dos serviços prestados 
nos respectivos territórios.  

        Art. 37. É inexigível a licitação na outorga de serviços de 
telecomunicações de uso restrito do outorgado, que não sejam passíveis de 
exploração comercial.  

        Art. 38. (VETADO) 



 61 

        Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 40. Revogam-se o parágrafo único do art. 28 da Lei nº 8.987, de 1995, 
e as demais disposições em contrário. 

        Brasília, 7 de julho de 1995; 174º da Independência e 107º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Raimundo Brito 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 8.7.1995 - Edição extra e 
republicada no D.O.U. de 28.9.1998 
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LEI Nº 9.619, DE 2 DE ABRIL DE 1998 
Conversão da MPv nº 1.580-8, de 1998 

Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras 
S.A - ELETROBRÁS e a União adquirirem 
ações da Companhia Energética de 
Alagoas CEAL, da Companhia Energética 
do Piauí CEPISA, da Centrais Elétricas de 
Rondônia S.A. - CERON e da Companhia 
de Eletricidade do Acre - ELETROACRE, 
para efeito de inclusão dessas empresas 
no Programa Nacional de Desestatização 
- PND, bem como o aumento do capital 
social das Companhias Docas do Rio de 
Janeiro - CDRJ e Docas do Estado de 
São Paulo - CODESP, e dá outras 
providências. 

        Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA  adotou a Medida 
Provisória nº 1.580-8, de 1998, que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, PRESIDENTE, para os efeitos do disposto 
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei: 

        Art. 1º Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRÁS 
autorizada a adquirir o controle acionário da Companhia Energética de Alagoas 
- CEAL, da Companhia Energética do Piauí - CEPISA, da Centrais Elétricas de 
Rondônia S.A. - CERON e da Companhia de Eletricidade do Acre - 
ELETROACRE. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Providência já adotada. 

        § 1º Para o fim previsto neste artigo, a ELETROBRÁS ampliará a sua 
participação no capital social da CEAL, da CEPISA, da CERON e da 
ELETROACRE, mediante a aquisição de ações preferenciais e ordinárias com 
direito a voto, pertencentes aos Estados de Alagoas, Piauí, Rondônia e Acre, 
respectivamente. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Providência já adotada. 

        § 2º Para a aquisição autorizada nesta Lei, a ELETROBRÁS utilizará 
recursos do Fundo da Reserva Global de Reversão, nos termos do disposto no 
§ 4º do art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, alterada pela Lei nº 
8.631, de 4 de março de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.496, de 11 de 
setembro de 1997.  

        § 2o  Para a aquisição autorizada nesta Lei, a ELETROBRÁS utilizará 
recursos: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.167-53, de 2001) 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Providência já adotada. 
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        I - do Fundo da Reserva Global de Reversão, nos termos do disposto no § 
4o do art. 4o da Lei no 5.655, de 20 de maio de 1971, alterada pela Lei no 8.631, 
de 4 de março de 1993, com a redação dada pela Lei no 9.496, de 11 de 
setembro de 1997; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.167-53, de 2001) 

        II - provenientes da alienação de participações acionárias minoritárias. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.167-53, de 2001) 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Providência já adotada. 

        Art. 2º Efetivada a aquisição do controle acionário, na forma prevista no 
artigo anterior, a CEAL, a CEPISA, a CERON e a ELETROACRE serão 
incluídas no Programa Nacional de Desestatização - PND, cabendo à 
ELETROBRÁS implementar as medidas de saneamento econômico-financeiro 
e administrativo que se fizerem necessárias para a privatização dessas 
empresas, segundo as normas da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Providência já adotada. 

        Parágrafo único. Até que se realize a privatização da CEAL, da CEPISA, 
da CERON e da ELETROACRE, as ações representativas da participação 
acionária da ELETROBRÁS no capital daquelas empresas ficarão depositadas 
no Fundo Nacional de Desestatização - FND, para os efeitos do disposto na Lei 
nº 9.491, de 1997. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 3º Os recursos obtidos com a alienação da participação acionária da 
ELETROBRÁS serão depositados no Fundo da Reserva Global de Reversão - 
RGR, até o montante utilizado para a aquisição autorizada por esta Lei.  

        Art. 3o  Os recursos que vierem a ser obtidos com a alienação das ações 
adquiridas nos termos do art. 1o serão depositados no Fundo da Reserva 
Global de Reversão, até o montante deste utilizado para a aquisição autorizada 
por esta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.167-53, de 2001) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 4º Fica a União autorizada a adquirir as ações preferenciais e 
ordinárias da CEAL, pertencentes ao Estado de Alagoas. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. Poderá a União, em preparação à privatização da CEAL, 
transferir para empresas do Sistema BNDES as ações adquiridas na forma 
deste artigo. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 4o-A.  Caso o valor recebido pela União, pela ELETROBRÁS ou por 
empresas do sistema BNDES, na alienação, no âmbito do Programa Nacional 
de Desestatização, das ações da CEAL, seja menor do que o valor atualizado 
do preço pago nas operações de que tratam os arts. 1o e 4o desta Lei, a 
diferença será de responsabilidade do Estado de Alagoas, podendo ser 
refinanciada pela União, no âmbito dos contratos firmados ao amparo da Lei no 
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9.496, de 11 de setembro de 1997. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.167-
53, de 2001) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único.  Eventual crédito da ELETROBRÁS contra a União, 
decorrente da aplicação do disposto no caput, deverá ser utilizado: (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.167-53, de 2001). 

        I - prioritariamente, na recomposição do Fundo da Reserva Global de 
Reversão, em complemento ao previsto no art. 3o; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.167-53, de 2001) 

        II - na forma determinada pelo art. 13 da Lei no 9.491, de 1997. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.167-53, de 2001) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar em até 
R$44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) o capital social da 
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ e em até R$90.000.000,00 
(noventa milhões de reais) o capital social da Companhia Docas do Estado de 
São Paulo - CODESP, que serão integralizados mediante transferência de 
ações de propriedade da União, inclusive as que se encontram depositadas no 
Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal, de que trata o art. 
29 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995. 

        Art. 6º A CDRJ, a CODESP, o Banco da Amazônia S/A e o Instituto 
Nacional do Seguro Social ficam autorizadas a vender à BNDES Participações 
S.A. - BNDESPAR as ações que forem utilizadas na integralização de seus 
respectivos aumentos de capital social e ressarcimento pela transferência de 
ações, conforme estabelece esta Lei, não se aplicando as exigências ou os 
impedimentos fixados em lei, ou ato dela decorrente, para realização de 
operações dessa natureza com órgãos ou entidades da Administração Pública 
Federal direta ou indireta. 

        Art. 7º O ressarcimento ao INSS, de que trata o art. 1º da Lei nº 9.482, de 
13 de agosto de 1997, bem assim o aumento do capital social do BASA, 
autorizado pelo art. 1º, inciso I, da Medida Provisória nº 1.615-26, de 5 de 
março de 1998, poderão ser efetuados com a utilização de ações depositadas 
no Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal, instituído pelo 
art. 29 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, ouvidos previamente os 
Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento e Orçamento. 

        Art. 8º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida 
Provisória nº 1.580-7, de 5 de fevereiro de 1998. 

        Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Congresso Nacional, em 2 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º 
da República 

Senador ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES 

Presidente do Congresso Nacional 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 3.4.1998 
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LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998 
Altera dispositivos das Leis no 3.890-A, de 
25 de abril de 1961, no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, no 9.074, de 7 de julho 
de 1995, no 9.427, de 26 de dezembro de 
1996, e autoriza o Poder Executivo a 
promover a reestruturação da Centrais 
Elétricas Brasileiras - ELETROBRÁS e de 
suas subsidiárias e dá outras 
providências. 

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

        Art. 1º Os arts. 5º, 17, 23, 24, 26, 32, 40, 45, 48, 57, 65 e 120, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, passam a vigorar com as seguintes alterações:  

"Art. 5º ..........................................................  

...................................................................... 

§ 3º Observado o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas 
cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem 
prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura."  

"Art. 17. ......................................................... 

...................................................................... 

§ 3º Entende-se por investidura, para os fins desta Lei:  

I - a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou 
resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, 
por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 
50% (cinqüenta por cento) do valor constante da alínea "a" do inciso II do art. 
23 desta Lei;  

II - a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao Poder 
Público, de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos 
anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de 
operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao 
final da concessão." 

"Art. 23. ..........................................................  

I - para obras e serviços de engenharia:  

a) convite: até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); 

b) tomada de preços: até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 
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c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:  

a) convite: até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);  

b) tomada de preços: até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais); 

c) concorrência: acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais). 

....................................................................... 

§ 7º Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo 
para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à 
demandada na licitação, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o 
edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. " 

"Art. 24. ..........................................................  

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do 
limite previsto na alínea "a" do inciso I do artigo anterior, desde que não se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e 
serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 
conjunta e concomitantemente; 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alínea "a" do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo 
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só 
vez; 

...................................................................... 

XXI - para a aquisição de bens destinados exclusivamente a pesquisa científica 
e tecnológica com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras 
instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim 
específico; 

XXII - na contratação do fornecimento ou suprimento de energia elétrica com 
concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da 
legislação específica; 

XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás 
natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas 
da legislação específica; (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 2002)  

XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de 
economia mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou 
alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado; 

XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as 
organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de 
governo, para atividades contempladas no contrato de gestão. 

Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II deste artigo, serão 
20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços contratados por 
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sociedade de economia mista e empresa pública, bem assim por autarquia e 
fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. " 

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e nos incisos III a 
XXIV do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 
único do art. 8º, deverão ser comunicados dentro de três dias a autoridade 
superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco 
dias, como condição para eficácia dos atos.  

Parágrafo único. ............................................  

.................................................................... 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 
serão alocados." 

"Art. 32. .........................................................  

...................................................................... 

§ 2º O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1º do art. 36, 
substitui os documentos enumerados nos arts. 28 a 31, quanto às informações 
disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, 
obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência 
de fato impeditivo da habilitação. 

........................................................................ 

"Art. 40. .......................................................  

........................................................................ 

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, 
permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços 
mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de 
referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48."  

"Art. 45. ........................................................  

......................................................................... 

§ 6º Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão selecionadas tantas propostas 
quantas necessárias até que se atinja a quantidade demandada na licitação." 

"Art. 48. .........................................................  

I - ....................................................................... 

II - ....................................................................... 

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo, consideram-se 
manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras 
e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor orçado pela Administração, ou 

b) valor orçado pela administração. 
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§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global 
da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 
referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, 
prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 
56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da 
correspondente proposta. 

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito 
dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 
escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a 
redução deste prazo para três dias úteis." 

"Art. 57.........................................................  

........................................................................ 

II - a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que 
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com 
vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração, limitada a sessenta meses.  

........................................................................ 

§ 4º Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização 
da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo 
poderá ser prorrogado em até doze meses."  

"Art. 65. .......................................................  

........................................................................ 

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos 
no parágrafo anterior, salvo: 

I - (VETADO)  

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes." 

"Art. 120. Os valores fixados por esta Lei poderão ser anualmente revistos pelo 
Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, 
observando como limite superior a variação geral dos preços do mercado, no 
período." 

        Art. 2º Os arts. 7º, 9º, 15, 17 e 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição, passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 7º ..................................................................  

.............................................................................. 

III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores 
de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente;" 

"Art. 9º ...............................................................  

............................................................................... 
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§ 1º A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente 
nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser 
condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o 
usuário." 

"Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes 
critérios: 

I - o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado; 

II - a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga 
da concessão; 

III - a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos incisos I, II e VII; 

IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital; 

V - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da 
tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica; 

VI - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela 
outorga da concessão com o de melhor técnica; ou 

VII - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas 
técnicas. 

§ 1º A aplicação do critério previsto no inciso III só será admitida quando 
previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas 
precisas para avaliação econômico-financeira. 

§ 2º Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V, VI e VII, o edital de 
licitação conterá parâmetros e exigências para formulação de propostas 
técnicas. 

§ 3º O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou 
financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação. 

§ 4º Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta 
apresentada por empresa brasileira." 

"Art. 17. ............................................................  

 § 1º.......................................................................  

§ 2º Inclui-se nas vantagens ou subsídios de que trata este artigo, qualquer tipo 
de tratamento tributário diferenciado, ainda que em conseqüência da natureza 
jurídica do licitante, que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer 
entre todos os concorrentes."  

"Art. 18. .............................................................  

.............................................................................. 

XV - nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de 
obra pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do 
projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias 
exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e 
limitadas ao valor da obra." 
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        Art. 3º Os arts. 1º, 10, 15, 17, 18, 28 e 30 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, que estabelece normas para a outorga e prorrogações das concessões e 
permissões de serviços públicos, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

Revogado por consolidação. Incorporado na Lei Alterada. 

"Art. 1º ....................................................................  

................................................................................ 

VII - os serviços postais. 

Parágrafo único. Os atuais contratos de exploração de serviços postais 
celebrados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT com as 
Agências de Correio Franqueadas - ACF, permanecerão válidas pelo prazo 
necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à 
organização das licitações que precederão à delegação das concessões ou 
permissões que os substituirão, prazo esse que não poderá ser inferior a de 31 
de dezembro de 2001 e não poderá exceder a data limite de 31 de dezembro 
de 2002." 

"Art. 10. Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, declarar a 
utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão 
administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de 
concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica." 

"Art. 15. ................................................................ 

§ 1º Decorridos três anos da publicação desta Lei, os consumidores referidos 
neste artigo poderão estender sua opção de compra a qualquer 
concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do sistema 
interligado. 

.................................................................................. 

§ 5º O exercício da opção pelo consumidor não poderá resultar em aumento 
tarifário para os consumidores remanescentes da concessionária de serviços 
públicos de energia elétrica que haja perdido mercado. 

.................................................................................. 

§ 7º Os concessionários poderão negociar com os consumidores referidos 
neste artigo novas condições de fornecimento de energia elétrica, observados 
os critérios a serem estabelecidos pela ANEEL." 

"Art. 17. .................................................................. 

................................................................................... 

§ 3º As instalações de transmissão de interesse restrito das centrais de 
geração poderão ser consideradas integrantes das respectivas concessões, 
permissões ou autorizações." 

"Art. 18. ................................................................... 

Parágrafo único. Os consórcios empresariais de que trata o disposto no 
parágrafo único do art. 21, podem manifestar ao poder concedente, até seis 
meses antes do funcionamento da central geradora de energia elétrica, opção 
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por um dos regimes legais previstos neste artigo, ratificando ou alterando o 
adotado no respectivo ato de constituição." 

"Art. 28. ................................................................... 

§ 1º Em caso de privatização de empresa detentora de concessão ou 
autorização de geração de energia elétrica, é igualmente facultado ao poder 
concedente alterar o regime de exploração, no todo ou em parte, para 
produção independente, inclusive quanto às condições de extinção da 
concessão ou autorização e de encampação das instalações, bem como da 
indenização porventura devida. 

§ 2º A alteração de regime referida no parágrafo anterior deverá observar as 
condições para tanto estabelecidas no respectivo edital, previamente aprovado 
pela ANEEL. 

§ 3º É vedado ao edital referido no parágrafo anterior estipular, em benefício da 
produção de energia elétrica, qualquer forma de garantia ou prioridade sobre o 
uso da água da bacia hidrográfica, salvo nas condições definidas em ato 
conjunto dos Ministros de Estado de Minas e Energia e do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, em articulação com os Governos dos 
Estados onde se localiza cada bacia hidrográfica. 

§ 4º O edital referido no § 2º deve estabelecer as obrigações dos sucessores 
com os programas de desenvolvimento sócio-econômico regionais em 
andamento, conduzidos diretamente pela empresa ou em articulação com os 
Estados, em áreas situadas na bacia hidrográfica onde se localizam os 
aproveitamentos de potenciais hidraúlicos, facultado ao Poder Executivo, 
previamente à privatização, separar e destacar os ativos que considere 
necessários à condução desses programas." 

"Art. 30. O disposto nos arts. 27 e 28 aplica-se, ainda, aos casos em que o 
titular da concessão ou autorização de competência da União for empresa sob 
controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 
desde que as partes acordem quanto às regras estabelecidas." 

        Art. 4º Os artigos 3º e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, passam a vigorar 
com as seguintes alterações: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 3º ............................................................................ 

........................................................................................ 

VIII - estabelecer, com vistas a propiciar concorrência efetiva entre os agentes 
e a impedir a concentração econômica nos serviços e atividades de energia 
elétrica, restrições, limites ou condições para empresas, grupos empresariais e 
acionistas, quanto à obtenção e transferência de concessões, permissões e 
autorizações, à concentração societária e à realização de negócios entre si; 

IX - zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da concorrência, 
monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor de 
energia elétrica;  
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X - fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários, 
permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, 
observado o limite, por infração, de 2% (dois por cento) do faturamento, ou do 
valor estimado da energia produzida nos casos de autoprodução e produção 
independente, correspondentes aos últimos doze meses anteriores à lavratura 
do auto de infração ou estimados para um período de doze meses caso o 
infrator não esteja em operação ou esteja operando por um período inferior a 
doze meses.  

Parágrafo único. No exercício da competência prevista nos incisos VIII e IX, a 
ANEEL deverá articular-se com a Secretaria de Direito Econômico do Ministério 
da Justiça." 

"Art. 26. Depende de autorização da ANEEL:  

I - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000 kW e 
igual ou inferior a 30.000 kW, destinado a produção independente ou 
autoprodução, mantidas as características de pequena central hidrelétrica;  

II - a compra e venda de energia elétrica, por agente comercializador; 

III - a importação e exportação de energia elétrica, bem como a implantação 
dos respectivos sistemas de transmissão associados; 

IV - a comercialização, eventual e temporária, pelos autoprodutores, de seus 
excedentes de energia elétrica. 

§ 1º Para cada aproveitamento de que trata o inciso I, a ANEEL estipulará 
percentual de redução não inferior a 50% (cinqüenta por cento), a ser aplicado 
aos valores das tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e 
distribuição, de forma a garantir competitividade à energia ofertada pelo 
empreendimento. 

§ 2º Ao aproveitamento referido neste artigo que funcionar interligado ao 
sistema elétrico, é assegurada a participação nas vantagens técnicas e 
econômicas da operação interligada, devendo também submeter-se ao rateio 
do ônus, quando ocorrer. 

§ 3º A comercialização da energia elétrica resultante da atividade referida nos 
incisos II, III e IV, far-se-á nos termos dos arts. 12, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 
1995. 

§ 4º É estendido às usinas hidrelétricas referidas no inciso I que iniciarem a 
operação após a publicação desta Lei, a isenção de que trata o inciso I do art. 
4º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

§ 5º Os aproveitamentos referidos no inciso I poderão comercializar energia 
elétrica com consumidores cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, 
independentemente dos prazos de carência constantes do art. 15 da Lei nº 
9.074, de 1995." 

        Art. 5º O Poder Executivo promoverá, com vistas à privatização, a 
reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS e de suas 
subsidiárias Centrais Elétricas Sul do Brasil S/A - ELETROSUL, Centrais 
Elétricas Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, Cia. Hidroelétrica do São 
Francisco - CHESF e Furnas Centrais Elétricas S/A, mediante operações de 
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cisão, fusão, incorporação, redução de capital, ou constituição de subsidiárias 
integrais, ficando autorizada a criação das seguintes sociedades:  (Revogado 
pela Lei nº 10.848, de 2004) 

        I - até seis sociedades por ações, a partir da reestruturação da 
ELETROBRÁS, que terão por objeto principal deter participação acionária nas 
companhias de geração criadas conforme os incisos II, III e V, e na de geração 
relativa à usina hidrelétrica de Tucuruí, de que trata o inciso IV;(Revogado pela 
Lei nº 10.848, de 2004) 

        II - duas sociedades por ações, a partir da reestruturação da 
ELETROSUL, tendo uma como objeto social a geração e outra como objeto a 
transmissão de energia elétrica;(Revogado pela Lei nº 10.848, de 2004) 

        III - até três sociedades por ações, a partir da reestruturação de Furnas 
Centrais Elétricas S/A, tendo até duas como objeto social a geração e outra 
como objeto a transmissão de energia elétrica;(Revogado pela Lei nº 10.848, 
de 2004) 

        IV - seis sociedades por ações, a partir da reestruturação da 
ELETRONORTE, sendo duas para a geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica, relativamente aos sistemas elétricos isolados de Manaus e 
Boa Vista, uma para a geração pela usina hidrelétrica de Tucuruí, uma para a 
geração nos sistemas elétricos dos Estados do Acre e Rondônia, uma para 
geração no Estado do Amapá e outra para a transmissão de energia 
elétrica;(Revogado pela Lei nº 10.848, de 2004) 

        V - até três sociedades por ações, a partir da reestruturação da CHESF, 
tendo até duas como objeto social a geração e outra como objeto a 
transmissão de energia elétrica. (Revogado pela Lei nº 10.848, de 2004) 

        § 1º As operações de reestruturação societária deverão ser previamente 
autorizadas pelo Conselho Nacional de Desestatização - CND, na forma da Lei 
nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e submetidas à respectiva assembléia-
geral pelo acionista controlador. (Revogado pela Lei nº 10.848, de 2004) 

        § 2º As sociedades serão formadas mediante versão de moeda corrente, 
valores mobiliários, bens, direitos e obrigações integrantes do patrimônio das 
companhias envolvidas na operação.(Revogado pela Lei nº 10.848, de 2004) 

        Art. 6º Relativamente às empresas incluídas em programas de 
privatização da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o 
balanço a que se refere o art. 21 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 
deverá ser levantado dentro dos noventa dias que antecederem à 
incorporação, fusão ou cisão. 

        Art. 7º Em caso de alteração do regime de gerador hídrico de energia 
elétrica, de serviço público para produção independente, a nova concessão 
será outorgada a título oneroso, devendo o concessionário pagar pelo uso de 
bem público, pelo prazo de cinco anos, a contar da assinatura do respectivo 
contrato de concessão, valor correspondente a até 2,5% (dois inteiros e cinco 
décimos por cento) da receita anual que auferir.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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        § 1º A ANEEL calculará e divulgará, com relação a cada produtor 
independente de que trata este artigo, o valor anual pelo uso de bem público. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º Até 31 de dezembro de 2002, os recursos arrecadados a título de 
pagamento pelo uso de bem público, de que trata este artigo, serão destinados 
de forma idêntica à prevista na legislação para os recursos da Reserva Global 
de Reversão - RGR, de que trata o art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 
1971, com a redação dada pelo art. 9º da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo definido. 

        § 3º Os produtores independentes de que trata este artigo depositarão, 
mensalmente, até o dia quinze do mês seguinte ao de competência, em 
agência do Banco do Brasil S/A, as parcelas duodecimais do valor anual devido 
pelo uso do bem público na conta corrente da Centrais Elétricas Brasileiras S/A 
- ELETROBRÁS - Uso de Bem Público - UBP. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Implicitamente revogado pelo §1º do Art. 13. da Lei nº  10.438/02, com a  
Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004. 

        § 4º A ELETROBRÁS destinará os recursos da conta UBP conforme 
previsto no § 2º, devendo, ainda, proceder a sua correção periódica, de acordo 
com os índices de correção que forem indicados pela ANEEL e creditar a essa 
conta juros de 5% (cinco por cento) ao ano sobre o montante corrigido dos 
recursos. Os rendimentos dos recursos não utilizados reverterão, também, à 
conta UBP. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo definido. 

        § 5º Decorrido o prazo previsto no § 2º e enquanto não esgotado o prazo 
estipulado no caput, os produtores independentes de que trata este artigo 
recolherão diretamente ao Tesouro Nacional o valor anual devido pelo uso de 
bem público. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Implicitamente revogado pelo §1º do Art. 13. da Lei nº  10.438/02, com a  
Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004. 

        § 6º Decorrido o prazo previsto no caput, caso ainda haja fluxos de 
energia comercializados nas condições de transição definidas no art. 10, a 
ANEEL procederá à revisão das tarifas relativas a esses fluxos, para que os 
consumidores finais, não abrangidos pelo disposto nos arts. 12, inciso III, 15 e 
16 da Lei nº 9.074, de 1995, sejam beneficiados pela redução do custo do 
produtor independente de que trata este artigo. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo definido. 

        § 7º O encargo previsto neste artigo não elide as obrigações de 
pagamento da taxa de fiscalização de que trata o art. 12 da Lei nº 9.427, de 
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1996, nem da compensação financeira de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 8º A cota anual da Reserva Global de Reversão - RGR ficará extinta 
ao final do exercício de 2002, devendo a ANEEL proceder a revisão tarifária de 
modo a que os consumidores sejam beneficiados pela extinção do encargo. 

        Art. 8º A quota anual da Reserva Global de Reversão – RGR ficará extinta 
ao final do exercício de 2010, devendo a Aneel proceder à revisão tarifária de 
modo a que os consumidores sejam beneficiados pela extinção do encargo. 
(Redação dada pela Lei nº 10.438, de 2002) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 9º Para todos os efeitos legais, a compra e venda de energia elétrica 
entre concessionários ou autorizados, deve ser contratada separadamente do 
acesso e uso dos sistemas de transmissão e distribuição. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Parágrafo único. Cabe à ANEEL regular as tarifas e estabelecer as 
condições gerais de contratação do acesso e uso dos sistemas de transmissão 
e de distribuição de energia elétrica por concessionário, permissionário e 
autorizado, bem como pelos consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 da 
Lei nº 9.074, de 1995. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 10. Passa a ser de livre negociação a compra e venda de energia 
elétrica entre concessionários, permissionários e autorizados, observados os 
seguintes prazos e demais condições de transição: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa:  Ajuste aos termos da Lei nº 10.848/04, que instituiu os ambientes 
de contratação regulada e de contratação livre. 

        I - nos anos de 1998 a 2002, deverão ser contratados os seguintes 
montantes de energia e de demanda de potência: 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Prazo já decorrido. 

        a) durante o ano de 1998, os montantes definidos e atualizados pelo 
Grupo Coordenador para Operação Interligada - GCOI e, na falta destes, os 
montantes acordados entre as partes; 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Prazo já decorrido. 

        b) durante os anos de 1999, 2000 e 2001, os respectivos montantes de 
energia já definidos pelo Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas 
Elétricos - GCPS, nos Planos Decenais de Expansão 1996/2005, 1997/2006 e 
1998/2007, a serem atualizados e complementados com a definição dos 
respectivos montantes de demanda de potência pelo GCOI e referendados 
pelo Comitê Coordenador de Operações Norte/Nordeste - CCON, para o 
sistema elétrico Norte/Nordeste; 
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Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Prazo já decorrido. 

        c) durante o ano de 2002, os mesmos montantes definidos para o ano de 
2001, de acordo com o disposto na alínea anterior; 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Prazo já decorrido. 

        II - no período contínuo imediatamente subseqüente ao prazo de que trata 
o inciso anterior, os montantes de energia e de demanda de potência referidos 
em sua alínea "c", deverão ser contratados com redução gradual à razão de 
25% (vinte e cinco por cento) do montante referente ao ano de 2002. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Prazo já decorrido. 

        § 1º Cabe à ANEEL homologar os montantes de energia e demanda de 
potência de que tratam os incisos I e II e regular as tarifas correspondentes. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Providência já adotada. 

        § 2º Sem prejuízo do disposto no caput, a ANEEL deverá estabelecer 
critérios que limitem eventuais repasses do custo da compra de energia elétrica 
entre concessionários e autorizados para as tarifas de fornecimento aplicáveis 
aos consumidores finais não abrangidos pelo disposto nos arts. 12, inciso III, 
15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995, com vistas a garantir sua modicidade. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Prazo já decorrido. 

        § 3º O disposto neste artigo não se aplica à comercialização de energia 
elétrica gerada pela ITAIPU Binacional e pela Eletrobrás Termonuclear S/A - 
Eletronuclear. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 4º Durante o período de transição referido neste artigo, o exercício da 
opção pelo consumidor de que trata o art. 15 da Lei nº 9.074, de 1995, 
facultará às concessionárias, permissionárias e autorizadas rever, na mesma 
proporção, seus contratos de compra de energia elétrica referidos nos incisos I 
e II. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Prazo já decorrido. 

        § 5º O disposto no caput não se aplica ao suprimento de energia elétrica à 
concessionária e permissionária de serviço público com mercado próprio 
inferior a 300 GWh/ano, cujas condições, prazos e tarifas continuarão a ser 
regulamentadas pela Aneel. (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002) 

        § 5º O disposto no caput não se aplica ao suprimento de energia elétrica à 
concessionária e permissionária de serviço público com mercado próprio 
inferior a 500 (quinhentos) GWh/ano, cujas condições, prazos e tarifas 
continuarão a ser regulamentados pela ANEEL. (Redação dada pela Lei nº 
10.848, de 2004) 
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Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: As condições para as compras de energia elétrica pelas 
concessionárias e permissionárias de serviço público com mercado próprio 
inferior a 500 (quinhentos) GWh/ano foram alteradas pelo § 12 do art. 2º da Lei 
nº 10.848/04, com a redação dada pela Lei nº 11.075, de 2004. 

        Art. 11. As usinas termelétricas, situadas nas regiões abrangidas pelos 
sistemas elétricos interligados, que iniciarem sua operação a partir de 6 de 
fevereiro de 1998, não farão jus aos benefícios da sistemática de rateio de 
ônus e vantagens decorrentes do consumo de combustíveis fósseis para a 
geração de energia elétrica, prevista no inciso III do art. 13 da Lei nº 5.899, de 
5 de julho de 1973. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo 
definido. 

        § 1º É mantida temporariamente a aplicação da sistemática de rateio de 
ônus e vantagens, referida neste artigo, para as usinas termelétricas situadas 
nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, em operação em 
6 de fevereiro de 1998, conforme os seguintes prazos e demais condições de 
transição:  

        § 1º É mantida temporariamente a aplicação da sistemática de rateio de 
ônus e vantagens, referida neste artigo, para as usinas termelétricas situadas 
nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, em operação em 
6 de fevereiro de 1998, na forma a ser regulamentada pela Aneel, observando-
se os seguintes prazos e demais condições de transição: (Redação dada pela 
Lei nº 10.438, de 2002) 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo 
definido. 

        a) no período de 1998 a 2002, a sistemática de rateio de ônus e 
vantagens referida neste artigo, será aplicada integralmente para as usinas 
termelétricas objeto deste parágrafo;  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo 
definido. 

        b) no período contínuo de três anos subseqüente ao término do prazo 
referido na alínea anterior, o reembolso do custo do consumo dos combustíveis 
utilizados pelas usinas de que trata este parágrafo, será reduzido até sua 
extinção, conforme percentuais fixados pela ANEEL; 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo 
definido. 

    c) a manutenção temporária do rateio de ônus e vantagens prevista neste 
parágrafo, no caso de usinas termelétricas a carvão mineral, aplica-se 
exclusivamente àquelas que utilizem apenas produto de origem nacional. 
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Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo 
definido. 

      § 2º Excepcionalmente, o Poder Executivo poderá aplicar a sistemática 
prevista no parágrafo anterior, sob os mesmos critérios de prazo e redução ali 
fixados, a vigorar a partir da entrada em operação de usinas termelétricas 
situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, desde 
que as respectivas concessões ou autorizações estejam em vigor na data de 
publicação desta Lei ou, se extintas, venham a ser objeto de nova outorga. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo 
definido. 

        § 3º É mantida, pelo prazo de quinze anos, a aplicação da sistemática de 
rateio do custo de consumo de combustíveis para geração de energia elétrica 
nos sistemas isolados, estabelecida na Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993.  

        § 3º É mantida, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a partir da publicação desta 
Lei, a aplicação da sistemática de rateio do custo de consumo de combustíveis 
para geração de energia elétrica nos sistemas isolados, estabelecida pela Lei 
nº 8.631, de 4 de março de 1993, na forma a ser regulamentada pela Aneel, a 
qual deverá conter mecanismos que induzam à eficiência econômica e 
energética, à valorização do meio ambiente e à utilização de recursos 
energéticos locais, visando atingir a sustentabilidade econômica da geração de 
energia elétrica nestes sistemas, ao término do prazo estabelecido. (Redação 
dada pela Lei nº 10.438, de 2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Fusão do artigo 8º da Lei nº 8631/93 com o § 3º  do Art. 11 da Lei 9648/98. 

        § 4º  O aproveitamento hidrelétrico de que trata o inciso I do art. 26 da Lei 
nº 9.427, de 1996, ou a geração de energia elétrica a partir de fontes 
alternativas que venha a ser implantado em sistema elétrico isolado, em 
substituição a geração termelétrica que utilize derivado de petróleo, se sub-
rogará no direito de usufruir da sistemática referida no parágrafo anterior, pelo 
prazo e forma a serem regulamentados pela ANEEL. 

        § 4º Respeitado o prazo máximo fixado no § 3º, sub-rogar-se-á no direito 
de usufruir da sistemática ali referida, pelo prazo e forma a serem 
regulamentados pela Aneel, o titular de concessão ou autorização para: 
(Redação dada pela Lei nº 10.438, de 2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I - aproveitamento hidrelétrico de que trata o inciso I do art. 26 da Lei nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, ou a geração de energia elétrica a partir de 
fontes eólica, solar, biomassa e gás natural, que venha a ser implantado em 
sistema elétrico isolado e substitua a geração termelétrica que utilize derivado 
de petróleo ou desloque sua operação para atender ao incremento do 
mercado; (Incluído pela Lei nº 10.438, de 2002) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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   II - empreendimento que promova a redução do dispêndio atual ou futuro da 
conta de consumo de combustíveis dos sistemas elétricos isolados. (Incluído 
pela Lei nº 10.438, de 2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        III – aproveitamento hidrelétrico com potência maior que 30MW, 
concessão já outorgada, a ser implantado inteiramente em sistema elétrico 
isolado e substitua a geração termelétrica que utilize derivado de petróleo, com 
a sub-rogação limitada a, no máximo, cinqüenta por cento do valor do 
empreendimento e até que a quantidade de aproveitamentos sub-rogados 
atinja um total de 120 MW de potência instalada. (Incluído pela Lei nº 10.762, 
de 2003) 

       III - aproveitamento hidrelétrico com potência maior que 30 (trinta) MW, 
concessão já outorgada, a ser implantado inteiramente em sistema elétrico 
isolado e substitua a geração termelétrica que utiliza derivados de petróleo, 
com sub-rogação limitada a, no máximo, 75% (setenta e cinco por cento) do 
valor do empreendimento e até que a quantidade de aproveitamento sub-
rogado atinja um total de 120 (cento e vinte) MW médios, podendo efetuar a 
venda da energia gerada para concessionários de serviço público de energia 
elétrica. (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 5º O direito adquirido à sub-rogação independe das alterações futuras 
da configuração do sistema isolado, inclusive sua interligação a outros 
sistemas ou a decorrente de implantação de outras fontes de geração. (Incluído 
pela Lei nº 10.438, de 2002) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 12. Observado o disposto no art. 10, as transações de compra e 
venda de energia elétrica nos sistemas elétricos interligados, serão realizadas 
no âmbito do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE, instituído 
mediante Acordo de Mercado a ser firmado entre os interessados. (Revogado 
pela Lei nº 10.433, de 2002) 

        § 1º Cabe à ANEEL definir as regras de participação no MAE, bem como 
os mecanismos de proteção aos consumidores.(Revogado pela Lei nº 10.433, 
de 2002) 

        § 2º A compra e venda de energia elétrica que não for objeto de contrato 
bilateral, será realizada a preços determinados conforme as regras do Acordo 
de Mercado.(Revogado pela Lei nº 10.433, de 2002) 

        § 3º O Acordo de Mercado, que será submetido à homologação da 
ANEEL, estabelecerá as regras comerciais e os critérios de rateio dos custos 
administrativos de suas atividades, bem assim a forma de solução das 
eventuais divergências entre os agentes integrantes, sem prejuízo da 
competência da ANEEL para dirimir os impasses. (Revogado pela Lei nº 
10.433, de 2002) 

        Art. 13. As atividades de coordenação e controle da operação da geração 
e transmissão de energia elétrica nos sistemas interligados, serão executadas 
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pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, pessoa jurídica de direito privado, 
mediante autorização da ANEEL, a ser integrado por titulares de concessão, 
permissão ou autorização e consumidores a que se referem os arts. 15 e 16 da 
Lei nº 9.074, de 1995.  

        Parágrafo único. Sem prejuízo de outras funções que lhe forem atribuídas 
em contratos específicos celebrados com os agentes do setor elétrico, 
constituirão atribuições do Operador Nacional do Sistema Elétrico:  

       Art. 13.  As atividades de coordenação e controle da operação da geração 
e da transmissão de energia elétrica, integrantes do Sistema Interligado 
Nacional - SIN, serão executadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - 
ONS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, mediante 
autorização do Poder Concedente, fiscalizado e regulado pela ANEEL, a ser 
integrado por titulares de concessão, permissão ou autorização e 
consumidores que tenham exercido a opção prevista nos arts. 15 e 16 da Lei nº 
9.074, de 7 de julho de 1995, e que sejam conectados à rede básica. (Redação 
dada pela Lei nº 10.848, de 2004) (Regulamento)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Parágrafo único.  Sem prejuízo de outras funções que lhe forem atribuídas pelo 
Poder Concedente, constituirão atribuições do ONS: (Redação dada pela Lei nº 
10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        a) o planejamento e a programação da operação e o despacho 
centralizado da geração, com vistas a otimização dos sistemas 
eletroenergéticos interligados; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        b) a supervisão e coordenação dos centros de operação de sistemas 
elétricos; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        c) a supervisão e controle da operação dos sistemas eletroenergéticos 
nacionais interligados e das interligações internacionais; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        d) a contratação e administração de serviços de transmissão de energia 
elétrica e respectivas condições de acesso, bem como dos serviços ancilares; 

        e) propor à ANEEL as ampliações das instalações da rede básica de 
transmissão, bem como os reforços dos sistemas existentes, a serem licitados 
ou autorizados;  

        f) a definição de regras para a operação das instalações de transmissão 
da rede básica dos sistemas elétricos interligados, a serem aprovadas pela 
ANEEL.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

       e) propor ao Poder Concedente as ampliações das instalações da rede 
básica, bem como os reforços dos sistemas existentes, a serem considerados 
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no planejamento da expansão dos sistemas de transmissão; (Redação dada 
pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        f) propor regras para a operação das instalações de transmissão da rede 
básica do SIN, a serem aprovadas pela ANEEL. (Redação dada pela Lei nº 
10.848, de 2004) 

         Art. 14. Cabe ao poder concedente estabelecer a regulamentação do 
MAE, cooordenar a assinatura do Acordo de Mercado pelos agentes, definir as 
regras da organização inicial do Operador Nacional do Sistema Elétrico e 
implementar os procedimentos necessários para o seu funcionamento. 

         Art. 14 . Cabe ao poder concedente estabelecer a regulamentação do 
MAE, definir as regras da organização inicial do Operador Nacional do Sistema 
Elétrico e implementar os procedimentos necessários para o seu 
funcionamento. (Redação dada pela Lei nº 10.433, de 2002)  

Art. 14. Cabe ao Poder Concedente definir as regras de organização do ONS e 
implementar os procedimentos necessários ao seu funcionamento. (Redação 
dada pela Lei nº 10.848, de 2004) (Regulamento)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º A regulamentação prevista neste artigo abrangerá, dentre outros, os 
seguintes aspectos: 

        Parágrafo único. A regulamentação prevista neste artigo abrangerá, 
dentre outros, os seguintes aspectos: (Renumerado do  § 1º pela Lei nº 10.433, 
de 2002) 

        a) o processo de definição de preços de curto prazo; 

        b) a definição de mecanismo de realocação de energia para mitigação do 
risco hidrológico; 

        c) as regras para intercâmbios internacionais; 

        d) o processo de definição das tarifas de uso dos sistemas de 
transmissão; 

        e) o tratamento dos serviços ancilares e das restrições de transmissão; 

        f) os processos de contabilização e liquidação financeira. 

        § 1º O ONS será dirigido por 1 (um) Diretor-Geral e 4 (quatro) Diretores, 
em regime de colegiado, sendo 3 (três) indicados pelo Poder Concedente, 
incluindo o Diretor-Geral, e 2 (dois) pelos agentes, com mandatos de 4 (quatro) 
anos não coincidentes, permitida uma única recondução. (Incluído pela Lei nº 
10.848, de 2004) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º A assinatura do Acordo de Mercado e a constituição do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico, de que tratam os arts. 12 e 13, devem estar 
concluídas até 30 de setembro de 1998. (Revogado pela Lei nº 10.433, de 
2002) 
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    § 2º A exoneração imotivada de dirigente do ONS somente poderá ser 
efetuada nos 4 (quatro) meses iniciais do mandato, findos os quais é 
assegurado seu pleno e integral exercício. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 
2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

  § 3º Constitui motivo para a exoneração de dirigente do ONS, em qualquer 
época, a condenação em ação penal transitada em julgado. (Incluído pela Lei 
nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

 § 4º O Conselho de Administração do ONS será integrado, entre outros, por 
representantes dos agentes setoriais de cada uma das categorias de Geração, 
Transmissão e Distribuição. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 15. Constituído o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ele serão 
progressivamente transferidas as atividades e atribuições atualmente exercidas 
pelo Grupo Coordenador para Operação Interligada - GCOI, criado pela Lei nº 
5.899, de 1973, e a parte correspondente desenvolvida pelo Comitê 
Coordenador de Operações do Norte/Nordeste - CCON. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providências já adotadas. 

        § 1º A ELETROBRÁS e suas subsidiárias são autorizadas a transferir ao 
Operador Nacional do Sistema Elétrico, nas condições que forem aprovadas 
pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, os ativos constitutivos do Centro 
Nacional de Operação do Sistema - CNOS e dos Centros de Operação do 
Sistema - COS, bem como os demais bens vinculados à coordenação da 
operação do sistema elétrico. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providências já adotadas. 

        § 2º A transferência das atribuições previstas neste artigo deverá estar 
ultimada no prazo de nove meses, a contar da constituição do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico, quando ficará extinto o GCOI. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providências já adotadas. 

        Art. 16. O art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 15. A ELETROBRÁS operará diretamente ou por intermédio de 
subsidiárias ou empresas a que se associar, para cumprimento de seu objeto 
social. 

Parágrafo único. A ELETROBRÁS poderá, diretamente, aportar recursos, sob a 
forma de participação minoritária, em empresas ou consórcios de empresas 
titulares de concessão para geração ou transmissão de energia elétrica, bem 
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como nas que eles criarem para a consecução do seu objeto, podendo, ainda, 
prestar-lhes fiança." 

        Art. 17. A compensação pela utilização de recursos hídricos de que trata a 
Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, será de 6% (seis por cento) sobre o 
valor da energia elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão ou 
autorização para exploração de potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios em cujos territórios se localize o aproveitamento ou 
que tenham áreas alagadas por águas do respectivo reservatório. 

        Art. 17. A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de 
que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, será de seis inteiros e 
setenta e cinco centésimos por cento sobre o valor da energia elétrica 
produzida, a ser paga por titular de concessão ou autorização para exploração 
de potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em 
cujos territórios se localizarem instalações destinadas à produção de energia 
elétrica, ou que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos 
reservatórios, e a órgãos da administração direta da União. (Redação dada 
pela Lei nº 9.984, de 2000)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 1º Da compensação financeira de que trata o caput:  (Incluído pela Lei 
nº 9.984, de 2000) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        I – seis por cento do valor da energia produzida serão distribuídos entre os 
Estados, Municípios e órgãos da administração direta da União, nos termos do 
art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, com a redação dada por esta 
Lei; (Incluído pela Lei nº 9.984, de 2000) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        II – setenta e cinco centésimos por cento do valor da energia produzida 
serão destinados ao Ministério do Meio Ambiente, para aplicação na 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos termos do art. 22 da Lei 
nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do disposto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 
9.984, de 2000) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 2º A parcela a que se refere o inciso II do § 1º constitui pagamento pelo 
uso de recursos hídricos e será aplicada nos termos do art. 22 da Lei nº 9.433, 
de 1997. (Incluído pela Lei nº 9.984, de 2000)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        Art. 18. (VETADO)  

        Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

        Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o 
Decreto-Lei nº 1.872, de 21 de maio de 1981, o art. 12 da Lei nº 5.899, de 5 de 
julho de 1973, o art. 3º da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, e o art. 2º da 
Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.  
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        Art. 21. São convalidados os atos praticados com base na Medida 
Provisória no 1.531, em suas sucessivas edições. 

        Art. 22. No prazo de até 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, o 
Poder Executivo providenciará a republicação atualizada das Leis nos 3.890-A, 
de 1961, 8.666, de 1993, 8.987, de 1995, 9.074, de 1995, e 9.427, de 1996, 
com todas as alterações nelas introduzidas, inclusive as decorrentes desta Lei. 

        Brasília, 27 de maio de 1998; 177º da Independência e 110o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Pedro Malan 

Eliseu Padilha 

Raimundo Brito 

Paulo Paiva 

Luiz Carlos Mendonça de Barros 

Luiz Carlos Bresser Pereira 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.5.1998 

 



 86 

LEI Nº 9.993, DE 24 DE JULHO DE 2000 
Destina recursos da compensação 
financeira pela utilização de recursos 
hídricos para fins de geração de energia 
elétrica e pela exploração de recursos 
minerais para o setor de ciência e 
tecnologia. 

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

        Art. 1º Esta Lei altera a redação da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, 
com o objetivo de destinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico recursos oriundos da compensação financeira pela utilização de 
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e pela exploração de 
recursos minerais.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
        Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, com a alteração 
do art. 54 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 1º ...........................................................................  

 

......................................................................................" 

"III - três por cento ao Ministério do Meio Ambiente;" (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"IV - três por cento ao Ministério de Minas e Energia;" (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"V - quatro por cento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, 
e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"...................................................................................." 

"§ 6º No mínimo trinta por cento dos recursos a que se refere o inciso V do 
caput serão destinados a projetos desenvolvidos por instituições de pesquisa 
sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo as respectivas 
áreas das Superintendências Regionais." (AC)*  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

Art. 3º Os recursos destinados ao FNDCT serão alocados em categoria de 
programação específica e reservados para o financiamento de programas e 
projetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico do setor de 
recursos hídricos, devendo ser administrados conforme o disposto no 
regulamento.  
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Parágrafo único. Para fins do disposto no § 5º do art. 165 da Constituição 
Federal, o Poder Executivo incluirá os recursos de que trata o art. 1º na 
proposta de lei orçamentária anual.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 4º Será constituído, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, que 
lhe prestará apoio técnico, administrativo e financeiro, Comitê Gestor com a 
finalidade de definir as diretrizes gerais e plano anual de investimentos, 
acompanhar a implementação das ações e proceder à avaliação anual dos 
resultados alcançados, o qual deverá ser composto pelos seguintes membros:  

I - um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, que o presidirá;  

II - um representante do Ministério do Meio Ambiente;  

III - um representante do Ministério de Minas e Energia;  

IV - um representante da agência federal reguladora de recursos hídricos;  

V - um representante da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep;  

VI - um representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - CNPq;  

VII - um representante da comunidade científica;  

VIII - um representante do setor produtivo.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

Art. 5º O art. 8º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, com a redação 
dada pelo art. 3º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo único:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 8º ......................................................................."  

"Parágrafo único. A compensação financeira não recolhida no prazo fixado no 
caput deste artigo será cobrada com os seguintes acréscimos:" (AC)  

"I - juros de mora, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um 
por cento ao mês ou fração de mês;" (AC)  

"II – multa de dez por cento, aplicável sobre o montante final apurado." (AC)  

        Art. 6º O § 2º do art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 2º .........................................................................  

...................................................................................." 

"§ 2º A distribuição da compensação financeira referida no caput deste artigo 
será feita da seguinte forma:" (NR)  

"I - ..............................................................................."  
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"II - ..............................................................................."  

"II-A. 2% (dois por cento) para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico - FNDCT, instituído pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 
1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991, destinado ao 
desenvolvimento científico e tecnológico do setor mineral;" (AC)  

"III - 10% (dez por cento) para o Ministério de Minas e Energia, a serem 
integralmente repassados ao Departamento Nacional de Produção Mineral - 
DNPM, que destinará 2% (dois por cento) desta cota-parte à proteção mineral 
em regiões mineradoras, por intermédio do Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama." (NR)  

Art. 7º Para fins do disposto no § 5º do art. 165 da Constituição Federal, o 
Poder Executivo incluirá na proposta de lei orçamentária anual os recursos 
destinados ao FNDCT previstos nesta Lei.  

Art. 8º Será constituído, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, que 
lhe prestará apoio técnico, administrativo e financeiro, Comitê Gestor com a 
finalidade de definir diretrizes gerais e plano anual de investimento, 
acompanhar a implementação das ações e avaliar anualmente os resultados 
alcançados, o qual será composto pelos seguintes membros:  

I - um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, que o presidirá;  

II - um representante do Ministério de Minas e Energia;  

III - um representante do órgão federal regulador dos recursos minerais;  

IV - um representante da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep;  

V - um representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - CNPq;  

VI - um representante da comunidade científica;  

VII - um representante do setor produtivo.  

Art. 9º Os membros dos Comitês Gestores referidos nos incisos VII e VIII do 
art. 4º e nos incisos VI e VII do art. 8º desta Lei terão mandato de dois anos, 
admitida uma recondução, devendo a primeira investidura ocorrer no prazo de 
até noventa dias a partir da publicação desta Lei.  

Parágrafo único. A participação nos Comitês Gestores não será remunerada.  

Art. 10. Não se aplica a este Fundo o disposto na Lei nº 9.530, de 10 de 
dezembro de 1997.  

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 24 de julho de 2000; 179º da Independência e 112º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Rodolpho Tourinho Neto 

Ronaldo Mota Sardenberg 

José Sarney Filho 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 25.7.2000 
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.181-45, DE 24 DE AGOSTO DE 2 001. 

 

Dispõe sobre operações financeiras 
entre o Tesouro Nacional e as 
entidades que menciona, e dá 
outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

        Art. 1º  Fica a União autorizada a emitir, sob a forma de colocação direta, 
em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES, títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão 
definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda. 

        § 1º  Em contrapartida aos títulos emitidos na forma deste artigo, o 
BNDES poderá utilizar, a critério do Ministro de Estado da Fazenda e, exceto 
no que se refere aos incisos II e III deste parágrafo, pelo valor presente: 

        I - créditos securitizados de emissão do Tesouro Nacional, registrados 
junto à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP, pelo 
seu valor presente, a ser definido pela Secretaria do Tesouro Nacional do 
Ministério da Fazenda; 

        II - créditos detidos contra a Itaipu Binacional ou contra a BNDESPAR - 
BNDES Participações S.A.; 

        III - Notas do Tesouro Nacional, Série P - NTN-P; 

        IV - créditos detidos contra a União em decorrência de: 

        a) contratos de refinanciamento celebrados com base na Lei nº 8.727, de 
5 de novembro de 1993, junto ao BNDES; 

        b) contrato de compra e venda de ações da Siderurgia Brasileira S.A. - 
SIDERBRÁS entre a União e a BNDESPAR; 

        c) assunção, pela União, de débitos da Rede Ferroviária Federal S.A. - 
RFFSA, junto ao BNDES, nos termos do disposto nesta Medida Provisória; 

        d) créditos relativos a contratos de arrendamento ou de concessão de 
serviço público celebrados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização 
- PND; 

        e) obrigações decorrentes de equalização de preços referente ao 
processo de securitização agrícola de que trata a Lei nº 9.138, de 29 de 
novembro de 1995. 

        § 2º  Na hipótese de utilização dos créditos a que se refere o inciso II do § 
1º, será assegurada à União remuneração mínima mensal equivalente à da 
Conta Única do Tesouro Nacional junto ao Banco Central do Brasil, a ser paga 
pelo BNDES, no último dia útil de cada mês. 

        § 3º  O BNDES poderá recomprar da União, a qualquer tempo, os créditos 
referidos no inciso II do § 1º, admitindo-se a dação em pagamento de bens e 
direitos de sua propriedade, observado o disposto no inciso I do § 1º, in fine. 
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        Art. 2º  Os bens e direitos recebidos pela União, nos termos do § 3º do art. 
1º, poderão ser objeto de permuta com bens e direitos de entidades incluídas 
no PND ou, observada a legislação pertinente, ser utilizados para aumento de 
capital nas referidas entidades. 

        Art. 3º  Serão integralmente utilizados para amortização da Dívida Pública 
Mobiliária Federal os pagamentos efetuados: 

        I - pela Itaipu Binacional e pela BNDESPAR, relativos aos créditos 
recebidos do BNDES; 

        II - pelo BNDES relativos: 

        a) ao cumprimento do disposto no § 2º do art. 1º; 

        b) à operação de recompra prevista no § 3º do art. 1º, quando em espécie. 

        Art. 4º  Fica o Fundo Nacional de Desenvolvimento autorizado a pagar, a 
exclusivo critério do Ministério da Fazenda, Obrigações do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento tituladas pela União, com participações acionárias de sua 
propriedade, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização - FND, do qual 
serão desvinculadas no momento da transferência. 

        Art. 5º  Fica a União autorizada a permutar participações acionárias de 
sua propriedade por participações acionárias detidas pela BNDESPAR, desde 
que a operação não afete o controle acionário da União nas empresas 
envolvidas na permuta. 

        Art. 6º  O preço das participações acionárias a serem permutadas na 
forma dos arts. 1º ao 5º não poderá ser superior, no caso de sociedade aberta, 
à cotação média verificada na semana anterior à lavratura do instrumento de 
permuta ou, no caso de ações sem cotação em Bolsas de Valores, ao valor 
patrimonial constante do último balanço ou de balanço especial. 

        Art. 7º  As operações de que tratam os arts. 1º ao 6º, com exclusão das 
previstas no art. 4º, não poderão exceder, em conjunto, o limite de R$ 
10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais). 

        Art. 8º  Fica a União autorizada a refinanciar a operação de que trata o art. 
8º da Lei nº 9.639, de 25 de maio de 1998, observadas as seguintes condições: 

        I - prazo: dez anos; 

        II - pagamento: em parcela única, ao final de dez anos contados da data 
da celebração do contrato de refinanciamento; 

        III - atualização monetária: atualizada e debitada mensalmente com base 
na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), 
calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

        § 1º  O INSS é autorizado a oferecer garantia flutuante à operação de 
refinanciamento de que trata este artigo, representada por bens e direitos 
integrantes de seu ativo, em especial créditos contra autarquias, fundações e 
empresas públicas federais e entidades cujas ações tenham sido depositadas 
no FND, a serem definidos em conjunto pelos Ministérios da Fazenda e da 
Previdência e Assistência Social. 
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        § 2º  Na operação de que trata este artigo, poderá a União, a critério do 
Ministro de Estado da Fazenda, para amortização parcial ou liquidação da 
dívida, receber em pagamento bens e direitos integrantes do ativo do INSS, 
respondendo o INSS, no caso de créditos contra terceiros, pela existência do 
crédito e pela solvência do devedor. 

        § 3º  Poderá o INSS ser constituído mandatário da União para o 
recebimento dos créditos dados em pagamento. 

        § 4º  As autarquias e fundações federais poderão pagar as obrigações 
transferidas à União, em decorrência do disposto no § 2º, com bens e direitos 
integrantes de seus ativos, ficando a União alternativamente autorizada a 
promover, a exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda, a baixa total 
ou parcial do crédito, se necessário para manter a saúde financeira da 
instituição. 

        § 5º  As empresas públicas federais e entidades cujas ações tenham sido 
depositadas no FND poderão, a exclusivo critério do Ministro de Estado da 
Fazenda, pagar as obrigações transferidas à União, em decorrência do 
disposto no § 2º, com créditos securitizados, Títulos da Dívida Agrária 
registrados junto à CETIP ou créditos decorrentes de contratos de 
arrendamento ou de concessão de serviço público celebrados no âmbito do 
PND, mantida, no mínimo, quando for o caso, a equivalência econômica dos 
créditos recíprocos. 

        § 6º  A União poderá utilizar seus créditos decorrentes da operação de 
crédito de que trata este artigo para aumento de capital da respectiva entidade 
devedora. 

        Art. 9º  Fica a União autorizada, a critério do Ministro de Estado da 
Fazenda, até o limite de R$ 19.000.000.000,00 (dezenove bilhões de reais), a: 

        I - adquirir créditos que a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 
ELETROBRÁS detenha contra a Itaipu Binacional, referentes aos contratos de 
refinanciamento firmados em 2 de setembro de 1997, podendo utilizar em 
pagamento: 

        a) bens e direitos integrantes da Reserva Global de Reversão - RGR de 
que trata a Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971; 

        b) recursos arrecadados a título de pagamento pelo uso de bem público 
de que trata o art. 7º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998; 

        c) títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão 
definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda; 

        II - receber os créditos de que trata o inciso I deste artigo, em dação em 
pagamento de créditos da União decorrentes: 

        a) dos refinanciamentos de dívida externa devidos pela ELETROBRÁS e 
por empresas do sistema ELETROBRÁS; 

        b) da participação no capital social da ELETROBRÁS; 

        c) de outras obrigações da ELETROBRÁS e de empresas do sistema 
ELETROBRÁS. 
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        § 1º  As operações de que trata este artigo far-se-ão pelo valor presente 
dos créditos e obrigações nelas envolvidos. 

        § 2º  Os créditos adquiridos pela União nos termos do caput deste artigo 
poderão ser transferidos ao BNDES, mediante alienação ou permuta por bens 
e direitos. 

        Art. 10.  Fica a União autorizada a assumir as obrigações da Rede 
Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, representadas pelos saldos devedores de 
contratos de financiamento junto ao BNDES, até o montante de R$ 
210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais). 

        § 1º  As obrigações a que se refere o caput serão objeto de auditoria por 
parte da Secretaria Federal de Controle do Ministério da Fazenda. 

        § 2º  Caso já tenha havido a assunção, eventual diferença constatada pela 
Secretaria Federal de Controle será paga à União, em espécie ou em bens, 
pela RFFSA, no prazo de trinta dias. 

        § 3º  Fica a União autorizada a emitir títulos da Dívida Pública Mobiliária 
Federal em pagamento das obrigações a que se refere o caput ou a securitizar 
as obrigações assumidas, em ambos os casos com características a serem 
definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

        Art. 11.  Em contrapartida à assunção das dívidas de que trata o art. 10, a 
RFFSA transferirá à União, pelo valor de face, créditos relativos a contratos de 
arrendamento ou de concessão de serviço público celebrados no âmbito do 
PND. 

        Art. 12.  Fica autorizado o encontro de contas entre os créditos do BNDES 
a que se refere o caput do art. 10 e créditos detidos pela União contra o 
BNDES, inclusive os transferidos à União nos termos desta Medida Provisória. 

        Art. 13.  Fica a União autorizada a adquirir créditos da RFFSA relativos a 
contratos de arrendamento ou de concessão de serviço público celebrados no 
âmbito do PND, pelo valor de face, até o limite de R$ 2.097.956.000,00 (dois 
bilhões, noventa e sete milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil reais), 
utilizando em pagamento, até o montante de R$ 1.789.956.000,00 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e nove milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil reais), 
Letras Financeiras do Tesouro - LFT, e, até o montante de R$ 308.000.000,00 
(trezentos e oito milhões de reais), certificados emitidos pelo Tesouro Nacional. 

        § 1º  As características das Letras Financeiras do Tesouro - LFT e dos 
certificados a serem emitidos em atendimento ao disposto no caput serão 
definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

        § 2º  Para fins da formalização do contrato com a União para a realização 
da operação a que se refere o caput deste artigo, não se aplicam à RFFSA, em 
liquidação, as exigências e os impedimentos legais relativamente à 
comprovação de adimplência com órgãos ou entidades da Administração 
Pública Federal direta ou indireta, exceto com o sistema da seguridade social. 

        Art. 14.  Fica a União autorizada a receber os certificados de que trata o 
art. 13 em pagamento total ou parcial da dívida pública de responsabilidade 
dos Estados e do Distrito Federal perante a União, relativa aos contratos 
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celebrados ao amparo da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e da 
Medida Provisória no 2.192-70, de 24 de agosto de 2001. 

        Parágrafo único.  A aplicação do disposto no caput observará os seguintes 
critérios: 

        I - cinqüenta por cento sobre o fluxo das prestações do refinanciamento e 
para amortização do saldo devedor da conta gráfica; 

        II - cinqüenta por cento sobre o estoque total da dívida. 

        Art. 15.  Fica a União autorizada a adquirir créditos da Companhia Docas 
do Rio de Janeiro - CDRJ, relativos a contratos de arrendamento ou de 
concessão de serviço público celebrados no âmbito do PND, utilizando em 
pagamento Letras Financeiras do Tesouro - LFT: 

        I - pelo valor de face, até o limite de R$ 162.000.000,00 (cento e sessenta 
e dois milhões de reais); 

        II - pela equivalência econômica, até o limite de R$ 80.000.000,00 (oitenta 
milhões de reais). 

        Parágrafo único.  As características das Letras Financeiras do Tesouro - 
LFT a serem emitidas em atendimento ao disposto neste artigo, bem como as 
condições da operação, serão definidas em ato do Ministro de Estado da 
Fazenda. 

        Art. 16.  Fica a União autorizada, até 31 de dezembro de 2001, a adquirir 
dos Estados e do Distrito Federal créditos relativos à participação 
governamental obrigatória nas modalidades de royalties, participações 
especiais e compensações financeiras, relativos à exploração de recursos 
hídricos para fins de energia elétrica, petróleo e gás natural. 

        Art. 16.  Fica a União autorizada, até 31 de dezembro de 2003, a adquirir 
dos Estados e do Distrito Federal créditos relativos à participação 
governamental obrigatória nas modalidades de royalties, participações 
especiais e compensações financeiras, relativos à exploração de recursos 
hídricos para fins de energia elétrica, petróleo e gás natural. (Redação dada 
pela Lei nº 10.712, de 2003) 

        § 1º  A autorização de que trata o caput é limitada ao valor devidamente 
projetado pela Agência Nacional do Petróleo - ANP ou pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica - ANEEL, conforme o caso, descontada toda e qualquer 
vinculação orçamentária ou transferência obrigatória. 

        § 2º  Serão objeto de aquisição somente os valores distribuídos por 
intermédio das agências reguladoras mencionadas no § 1º. 

        § 3º  A União utilizará em pagamento Certificados Financeiros do Tesouro 
- CFT com características definidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

        § 4º  Os CFT recebidos pelas Unidades da Federação, em decorrência da 
operação de que trata o caput, serão, obrigatoriamente, utilizados no 
pagamento de dívidas para com a União e suas entidades ou na capitalização 
dos fundos de previdência, a critério do Ministro de Estado da Fazenda. 
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        § 5º  A aquisição de que trata o caput somente poderá ser realizada uma 
única vez em relação a cada Estado e ao Distrito Federal. 

        Art. 17.  Fica a União autorizada a registrar, em sistema centralizado de 
custódia, recebíveis adquiridos na forma da lei, os quais poderão ser 
securitizados para fins de transferência a terceiros. 

        Parágrafo único.  As entidades alienantes dos créditos objeto do caput 
serão qualificadas, junto ao sistema centralizado de custódia, como 
registradoras dos ativos em favor da União. 

        Art. 18.  Os recursos em espécie recebidos pela União em decorrência do 
disposto nos arts. 9º a 16 desta Medida Provisória deverão ser utilizados 
integralmente na amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal. 

        Art. 19.  O saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool, instituída 
pela Lei nº 4.452, de 5 de novembro de 1964, inclui remuneração mensal, 
calculada: 

        I - para o período de 1º de janeiro de 1992 a 30 de junho de 1996, com 
base no índice da Unidade Fiscal de Referência; 

        II - a partir de 1º de julho de 1996, pela aplicação mensal da Taxa 
Referencial - TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil. 

        Art. 20.  Fica a União autorizada a emitir, em favor da Petróleo Brasileiro 
S.A. - PETROBRÁS, títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas 
características serão definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda, com a 
finalidade de garantir o pagamento de eventual saldo devedor da Conta 
Petróleo, Derivados e Álcool, existente em 30 de junho de 2003. 

        § 1º  O valor total dos títulos a que se refere o caput limita-se a R$ 
5.819.364.988,37 (cinco bilhões, oitocentos e dezenove milhões, trezentos e 
sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e sete 
centavos), equivalente ao saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e 
Álcool, em 30 de junho de 1998. 

        § 2º  A garantia será ajustada mensalmente, em função da redução do 
saldo devedor da Conta. 

        Art. 21.  Fica a União autorizada a liquidar o saldo devedor da Conta 
Petróleo, Derivados e Álcool mediante securitização da dívida, nos termos 
definidos pelo Ministro de Estado da Fazenda, ficando, neste caso, cancelados, 
automaticamente, os títulos emitidos em garantia na forma do art. 20. 

        Art. 22.  O saldo devedor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool, em 30 de 
junho de 1998, será objeto de auditoria por parte da Secretaria Federal de 
Controle, a partir dos valores já homologados pelo extinto Departamento 
Nacional de Combustíveis, relativamente ao período anterior a 1º de abril de 
1992. 

        Parágrafo único.  Concluída a auditoria, o montante dos títulos usados em 
garantia nos termos do art. 20, ou dos créditos securitizados na forma do art. 
21, será ajustado ao novo valor apurado. 
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        Art. 23.  Eventual saldo credor da Conta Petróleo, Derivados e Álcool será 
recolhido mensalmente à Conta Única do Tesouro Nacional. 

        Art. 24.  Fica a União autorizada, a critério do Ministério da Fazenda, a 
promover encontro de contas entre o saldo devedor da Conta Petróleo, 
Derivados e Álcool e obrigações da PETROBRÁS para com a União, inclusive 
de natureza tributária. 

        Art. 25.  Fica a União autorizada a securitizar, em condições a serem 
definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda, as seguintes dívidas com a 
Caixa Econômica Federal - CEF: 

        I - o saldo devedor dos contratos de financiamento firmados entre os 
extintos Banco Nacional da Habitação - BNH e o Departamento Nacional de 
Obras e Saneamento - DNOS, até o montante de R$ 396.000.000,00 (trezentos 
e noventa e seis milhões de reais), posição de 30 de outubro de 1998; 

        II - o valor ressarcido, a menos, pela União, à CEF, na qualidade de 
sucessora do BNH, relativamente aos bônus concedidos nos termos do 
Decreto-Lei nº 2.164, de 19 de setembro de 1984, até o montante de R$ 
72.200.000,00 (setenta e dois milhões e duzentos mil reais), posição de 30 de 
novembro de 1998. 

        § 1º  O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria Federal de 
Controle, aferirá a exatidão dos valores relativos às obrigações de que trata 
este artigo. 

        § 2º  Os contratos de securitização deverão conter previsão de que 
eventual diferença decorrente da aferição de que trata o § 1º: 

        I - se em favor da CEF, será objeto de nova securitização, nas condições 
definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda; 

        II - se em favor da União, será debitada à conta de "Reservas Bancárias" 
da CEF, por intermédio do Banco Central do Brasil, mediante prévia notificação 
à instituição financeira, com a subseqüente transferência para o Tesouro 
Nacional do valor correspondente, que deverá ser integralmente utilizado na 
amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal. 

        Art. 26.  Fica a União autorizada a se responsabilizar, perante a CEF, 
pelas obrigações decorrentes da migração dos participantes da Associação de 
Previdência dos Empregados do extinto BNH - PREVHAB, para a Fundação 
dos Economiários Federais - FUNCEF ou para a Companhia Nacional de 
Seguros Gerais - SASSE, até o montante de R$ 1.136.000.000,00 (um bilhão, 
cento e trinta e seis milhões de reais), posição de 30 de novembro de 1998, 
inclusive mediante securitização, em condições a serem definidas pelo Ministro 
de Estado da Fazenda. 

        § 1º  A transferência à União dos ativos patrimoniais cedidos à CEF dar-
se-á ao final do processo de migração, referente às reservas individuais dos 
participantes da PREVHAB que aderiram ao Regulamento dos Planos de 
Benefícios - REPLAN da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF ou 
que optaram pelo Plano Especial de Benefícios instituído pela CEF junto à 
Companhia Nacional de Seguros Gerais - SASSE. 
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        § 2º  A homologação do montante referido no caput deste artigo será 
efetuada após a securitização das obrigações, mediante pareceres a serem 
elaborados por, pelo menos, duas empresas de notória especialização em 
assessoria atuarial, a serem contratadas pela CEF, cuja conclusão deverá ser 
obrigatoriamente confirmada pela Secretaria de Previdência Complementar do 
Ministério da Previdência e Assistência Social e pela Superintendência de 
Seguros Privados do Ministério da Fazenda, no âmbito de suas respectivas 
competências. 

        § 3º  Os contratos de securitização deverão conter previsão de que 
eventual diferença decorrente da homologação de que trata o § 2º ocorrerá nos 
termos do disposto no § 2º do art. 25. 

        § 4º  Uma vez cumpridas todas as obrigações dos planos de benefícios 
mencionados no § 1º, os recursos porventura remanescentes serão revertidos 
ao Tesouro Nacional. 

        Art. 27.  Fica a União autorizada a emitir, sob forma de colocação direta, 
em favor da CEF, até o limite de R$ 13.000.000.000,00 (treze bilhões de reais), 
títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão 
definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda. 

        Parágrafo único.  Em contrapartida aos títulos emitidos na forma do caput, 
a CEF poderá utilizar créditos decorrentes de contratos celebrados com base 
na Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993. 

        Art. 28.  Fica o INSS autorizado a receber, de empresa de capital integral 
da União, Certificados Financeiros do Tesouro - CFT, pelo valor de face, em 
dação em pagamento de débitos previdenciários, existentes até 31 de 
dezembro de 1999, até o limite de R$ 1.100.000.000,00 (um bilhão e cem 
milhões de reais), posição de 31 de maio de 2000, e que venham a ser 
reconhecidos pela empresa devedora. 

        Parágrafo único.  Os certificados referidos neste artigo poderão ser 
resgatados antecipadamente pelo Tesouro Nacional, pelo valor de face, 
mediante solicitação do INSS. 

        Art. 29.  Fica a União autorizada a assumir e securitizar, até o montante 
de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões de reais), em condições 
a serem definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda, as obrigações 
financeiras previstas no contrato de financiamento firmado, em 24 de setembro 
de 1996, entre a Companhia Docas do Rio de Janeiro e o BNDES com o 
objetivo de implementar o Projeto de Ampliação e Modernização do Porto de 
Sepetiba. 

        Parágrafo único.  O crédito da União, decorrente da assunção prevista no 
caput deste artigo, deverá ser liquidado com a vinculação de recebíveis da 
Companhia Docas do Rio de Janeiro, na hipótese de antecipação destes, ou 
com futuros aumentos do seu capital. 

        Art. 30.  Os arts. 1º e 6º da Lei nº 9.364, de 16 de dezembro de 1996, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º  ................................................ 
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............................................................. 

§ 1º  Os débitos referidos neste artigo serão objeto de auditoria por parte da 
Secretaria Federal de Controle do Ministério da Fazenda. 

§ 2º  O montante estabelecido no inciso II deste artigo será atualizado, até a 
data do efetivo pagamento, pela variação do Índice Geral de Preços - 
Disponibilidade Interna - IGP-DI, acrescido de juros de seis por cento ao ano." 
(NR) 

"Art. 6º  A liquidação dos débitos referidos no inciso II do art. 1º desta Lei dar-
se-á por meio de créditos securitizados de responsabilidade do Tesouro 
Nacional, com características definidas a critério exclusivo do Ministro de 
Estado da Fazenda. 

Parágrafo único.  A REFER deverá dar plena, rasa e total quitação de todas as 
obrigações da RFFSA correspondentes ao valor mencionado no art. 1º, inciso 
II, desta Lei, devendo manifestar desistência de todas as ações ajuizadas por 
débitos da RFFSA." (NR) 

        Art. 31.  Fica a União autorizada a assumir e a securitizar, até o montante 
de R$ 112.000.000,00 (cento e doze milhões de reais), em condições a serem 
definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda, as obrigações financeiras da 
Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL perante o Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS. 

        Art. 32.  Fica a União autorizada a reembolsar às Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, até o montante de R$ 8.861.000.000,00 (oito 
bilhões, oitocentos e sessenta e um milhões de reais), posição em 30 de 
novembro de 1999, valores correspondentes: 

        I - ao custo excedente de geração de energia nucleoelétrica pela Usina de 
Angra I, determinado com relação ao custo de geração de energia hidrelétrica 
por usina de semelhante capacidade; 

        II - aos investimentos complementares efetuados na Usina de Angra I, a 
partir de 1º de janeiro de 1985; 

        III - aos gastos efetuados, com recursos próprios, na construção das 
Usinas nucleoelétricas de Angra II e III, até 31 de dezembro de 1980; 

        IV - ao excedente de custo de construção da Usina de Angra II, excedente 
este determinado com relação ao custo de uma usina hidrelétrica de igual 
capacidade de geração. 

        Art. 33.  O reembolso previsto no art. 32 será efetuado mediante: 

        I - desobrigação de compromissos de responsabilidade de FURNAS - 
Centrais Elétricas S.A., registrados na Secretaria do Tesouro Nacional, 
decorrentes dos acordos de refinanciamento de dívidas firmados pela 
República Federativa do Brasil; 

        II - securitização do saldo remanescente, nos termos definidos pelo 
Ministro de Estado da Fazenda; e 
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        III - cancelamento de crédito que a União detém contra FURNAS, na 
qualidade de sucessora da extinta Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - 
NUCLEBRÁS, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.862, de 30 de outubro de 1989. 

        Art. 34.  Fica a ELETROBRÁS autorizada a adquirir o controle acionário 
da Companhia Energética do Amazonas - CEAM. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
A providência já ocorreu. 

        § 1º  Para o fim previsto neste artigo, a ELETROBRÁS ampliará a sua 
participação no capital social da CEAM, mediante a aquisição de ações 
ordinárias com direito a voto e preferenciais pertencentes ao Estado do 
Amazonas, ou mediante processo de aumento de capital da empresa, com a 
aquisição dos direitos de preferência na subscrição de ações correspondentes 
à participação do Estado. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
A providência já ocorreu. 

        § 2º  Para a aquisição autorizada neste artigo, a ELETROBRÁS utilizará 
recursos do Fundo da Reserva Global de Reversão, nos termos do disposto no 
§ 4º do art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, alterada pela Lei nº 
8.631, de 4 de março de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.496, de 11 de 
setembro de 1997. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
A providência já ocorreu. 

        Art. 35.  Efetivada a aquisição do controle acionário, na forma prevista no 
art. 34, a CEAM será incluída no PND, cabendo à ELETROBRÁS implementar 
os ajustes de caráter econômico-financeiro, administrativo e operacional que se 
fizerem necessários para a privatização da empresa, segundo as normas da 
Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
A providência já ocorreu. 

        Art. 36.  Aos recursos obtidos com a alienação da participação acionária 
da ELETROBRÁS na CEAM, não se aplicam os dispositivos do art. 13 da Lei 
nº 9.491, de 1997, e serão depositados no Fundo da Reserva Global de 
Reversão, até o montante utilizado para a aquisição autorizada pelo art. 34. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
A providência já ocorreu. 

        Art. 37.  Fica a ELETROBRÁS autorizada, no âmbito do PND, a promover 
a reestruturação societária de suas empresas controladas, direta ou 
indiretamente, que atuem no Estado do Amazonas, mediante operações de 
cisão, fusão, incorporação, redução de capital ou constituição de subsidiárias 
integrais, inclusive a criação de novas sociedades, com o fim de segregar as 
atividades empresariais de geração, transmissão, distribuição e 
comercialização de energia elétrica. 

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
A providência já ocorreu. 
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        Art. 38.  Os arts. 12 e 13 da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, 
alterados pela Lei nº 4.400, de 31 de agosto de 1964, passam a vigorar com a 
seguinte redação:      

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 12.  ............................................................. 

§ 1º  O Conselho de Administração será integrado por nove membros, eleitos 
pela Assembléia Geral, que designará dentre eles o Presidente, todos com 
prazo de gestão que não poderá ser superior a três anos, admitida a reeleição, 
assim constituído: 

I - sete Conselheiros escolhidos dentre brasileiros de notórios conhecimentos e 
experiência, idoneidade moral e reputação ilibada, indicados pelo Ministro de 
Estado de Minas e Energia; 

II - um Conselheiro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, na forma do art. 61 da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 
1998; 

III - um Conselheiro eleito pelos acionistas minoritários, pessoas físicas e 
jurídicas de direito privado. 

§ 2º  O Presidente da ELETROBRÁS será escolhido dentre os membros do 
Conselho de Administração. 

§ 3º  A Diretoria-Executiva compor-se-á do Presidente e dos diretores. 

§ 4º  O Presidente e os diretores não poderão exercer funções de direção, 
administração ou consultoria em empresas de economia privada, 
concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, ou de empresas de 
direito privado ligadas de qualquer forma ao setor elétrico, salvo nas 
subsidiárias, controladas e empresas concessionárias sobre controle dos 
Estados em que a ELETROBRÁS tenha participação acionária, onde poderão 
exercer cargos no conselho de administração, observadas as disposições da 
Lei nº 9.292, de 12 de julho de 1996, quanto ao percebimento de 
remuneração." (NR) 

"Art. 13.  O Conselho Fiscal, de caráter permanente, compõe-se de cinco 
membros e respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária, 
todos brasileiros e domiciliados no País, observados os requisitos e 
impedimentos fixados pela Lei das Sociedades por Ações, acionistas ou não, 
dos quais um será eleito pelos detentores das ações ordinárias minoritárias e 
outro pelos detentores das ações preferenciais, em votação em separado. 

§ 1º  Dentre os membros do Conselho Fiscal, um será indicado pelo Ministro de 
Estado da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional. 

§ 2º  Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas 
reuniões consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substituído, até o 
término do mandato, pelo respectivo suplente. 

§ 3º  O mandato dos membros do Conselho Fiscal é de um ano, permitida a 
reeleição." (NR) 
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        Art. 39.  Fica a União autorizada a promover, por intermédio do Ministério 
da Fazenda, encontro de contas de créditos oriundos de operações efetuadas 
com recursos do extinto Fundo de Financiamento à Exportação - FINEX com 
obrigações do Seguro de Crédito à Exportação - SCE, no valor em reais 
equivalentes a US$ 893,414,735.32 (oitocentos e noventa e três milhões, 
quatrocentos e quatorze mil, setecentos e trinta e cinco dólares e trinta e dois 
centavos), apurado pela Secretaria do Tesouro Nacional, pelo Banco do Brasil 
S.A. e pelo IRB Brasil Resseguros S.A., posição em 30 de novembro de 1997. 

        Art. 40.  Fica a União autorizada a adquirir créditos da Companhia Docas 
do Estado de São Paulo - CODESP relativos a contratos de arrendamento ou 
de concessão de serviço público celebrados no âmbito do PND, observada a 
equivalência econômica, utilizando em pagamento Letras Financeiras do 
Tesouro - LFT, até o limite de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). 

        Parágrafo único.  As características das Letras Financeiras do Tesouro - 
LFT a serem emitidas em atendimento ao disposto no caput deste artigo, bem 
como as condições da operação, serão definidas em ato do Ministro de Estado 
da Fazenda. 

        Art. 41.  Fica a União autorizada a adquirir créditos da Companhia Docas 
do Espírito Santo - CODESA relativos a contratos de arrendamento ou de 
concessão de serviço público celebrados no âmbito do PND, observada a 
equivalência econômica, utilizando em pagamento Letras Financeiras do 
Tesouro - LFT, até o limite de R$ 6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais). 

        § 1º  Do montante referido no caput deste artigo, até o limite de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais) deverão ser utilizados na negociação do 
débito da CODESA junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para 
pagamento da parcela inicial. 

        § 2º  As características das Letras Financeiras do Tesouro - LFT a serem 
emitidas em atendimento ao disposto no caput deste artigo, bem como as 
condições da operação serão definidas em ato do Ministro de Estado da 
Fazenda. 

        Art. 42.  Fica a União autorizada a contratar, a seu exclusivo critério, 
empréstimos internos com o BNDES, até o valor equivalente a US$ 
11,000,000.00 (onze milhões de dólares), destinados à aquisição de 
equipamentos importados no âmbito do Programa de Modernização e 
Consolidação da Infra-Estrutura Acadêmica das Instituições de Ensino Superior 
e seus Hospitais Universitários, de interesse do Ministério da Educação. 

        Art. 43.  Os arts. 2º e 4º da Lei nº 9.143, de 8 de dezembro de 1995, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2º  É a União autorizada a receber, em pagamento do crédito decorrente 
da assunção das obrigações da CEEE, os equipamentos já adquiridos para a 
Usina Termelétrica de Candiota III." (NR) 

"Art. 4º  A assunção, pela União, dos direitos e obrigações referidos no art. 1º, 
terá como condição a ocorrência dos eventos a seguir indicados: 

I - homologação de desistência da ação do Mandado de Segurança no 
96.01.462-4, em tramitação no Tribunal Regional Federal da 1a Região; 
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II - liberação dos equipamentos armazenados nos portos localizados no 
Estado, sem ônus das taxas de armazenagem; 

III - transferência dos recursos caucionados na Caixa Econômica Federal - 
CEF, para a conta do Tesouro Nacional, correspondentes aos valores pagos 
pela União, de responsabilidade da CEEE, decorrentes do Acordo 
Brasil/França e do Acordo no âmbito do chamado Clube de Paris, até 3 de 
agosto de 1998; 

IV - transferência dos recursos caucionados na CEF para a conta do Tesouro 
Nacional, correspondentes aos valores pagos pela União, decorrentes do 
contrato firmado entre a República Federativa do Brasil, por intermédio do 
Banco do Brasil S.A., e a República da França, em 21 de janeiro de 1981, 
registrado no Banco Central do Brasil sob o no 121/0114; 

V - assunção do compromisso de honrar, tempestivamente, as obrigações de 
responsabilidade da CEEE no âmbito dos Acordos Brasil/França e do Clube de 
Paris, relativos ao registro no 121/0114 do Banco Central do Brasil; 

VI - quitação total à União de todos os valores relacionados com o projeto de 
construção da Usina de Candiota III." (NR) 

        Art. 44.  Fica a União autorizada a assumir a diferença entre a taxa de 
juros dos contratos de financiamento do Sistema Financeiro da Habitação, 
celebrados até 31 de dezembro de 1987 com mutuários finais, lastreados com 
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e a taxa efetiva 
de três vírgula doze por cento ao ano, referente ao período de 1º de janeiro de 
1997 a 31 de dezembro de 2001. 

        Parágrafo único.  A assunção prevista no caput deste artigo realizar-se-á 
mediante a emissão de títulos pelo Tesouro Nacional em favor da CEF, na 
qualidade de Agente Operador do FGTS, em condições financeiras a serem 
definidas pelo Ministério da Fazenda, e em montante apurado pelo Sistema do 
Fundo de Compensação de Variações Salariais. 

        Art. 45.  O art. 18 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, passa a 
vigorar com a seguinte alteração: 

"Art. 18.  ..................................................... 

................................................................... 

§ 5º  As instituições financeiras detentoras de Carteira de Crédito Imobiliário 
ficam autorizadas a emitir letras hipotecárias, adotando-se, para efeito de 
remuneração básica, os índices abaixo relacionados, obedecendo o previsto na 
Lei nº 7.684, de 2 de dezembro de 1988: 

I - Índice de Remuneração da Poupança; 

II - Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas; 

III - Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 

IV - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas. 
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§ 6º  As letras hipotecárias emitidas com base em índice de preços terão prazo 
mínimo de sessenta meses. 

§ 7º  As instituições financeiras a que se refere o § 5º deverão determinar no 
ato da emissão da letra hipotecária um único índice de atualização, sendo 
vedada cláusula de opção." (NR) 

        Art. 46.  O art. 6º da Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6º  Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador aplicados nas 
operações de financiamentos de que trata o art. 5º desta Lei terão como 
remuneração a Taxa de Juros para Empréstimos e Financiamentos no 
Mercado interbancário de Londres (LIBOR) ou a taxa de juros dos Títulos do 
Tesouro dos Estados Unidos da América ("Treasury Bonds"). 

....................................................." (NR) 

        Art. 47.  Fica a União autorizada a emitir Letras Financeiras do Tesouro - 
LFT, ao par, no montante de R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais) a 
preços de 1º de julho de 2001, em permuta por títulos públicos de 
responsabilidade do Tesouro Nacional em poder do FGTS. 

        Parágrafo único.  As características dos títulos a que se refere o caput 
serão estabelecidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

        Art. 48.  Os arts. 1º e 3º da Lei nº 10.179, de 6 de fevereiro de 2001, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º  ........................................ 

..................................................... 

VIII - pagamento de dívidas assumidas ou reconhecidas pela União, a critério 
do Ministro de Estado da Fazenda." (NR) 

"Art. 3º  ........................................ 

..................................................... 

II - oferta pública para pessoas físicas, podendo ser colocados ao par, com 
ágio ou deságio; 

III - direta, em operações com autarquia, fundação, empresa pública ou 
sociedade de economia mista, integrantes da Administração Pública Federal, 
mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não 
podendo ser colocados por valor inferior ao par; 

IV - direta, nos casos do inciso VIII do art. 1 o, podendo ser colocados ao par, 
com ágio ou deságio; 

V - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa 
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocados por 
valor inferior ao par, quando se tratar de emissão para atender ao Programa de 
Financiamento às Exportações - PROEX, instituído pela Lei nº 8.187, de 1º de 
junho de 1991, e nas operações de troca por "Brazil Investment Bonds - BIB", 
de que trata o inciso III do art. 1º desta Lei; 
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VI - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa 
autorização do Ministro de Estado da Fazenda, não podendo ser colocados por 
valor inferior ao par nas operações de troca para utilização em projetos de 
incentivo ao setor audiovisual brasileiro e doações ao FNC, de que trata o 
inciso V do art. 1º desta Lei, e colocados ao par, com ágio ou deságio nas 
demais operações de troca por títulos emitidos em decorrência dos acordos de 
reestruturação da dívida externa; 

VII - direta, em operações de permuta com o Banco Central do Brasil, mediante 
expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, podendo ser 
colocados ao par, com ágio ou deságio. 

..................................................... 

§ 2º  Os títulos a que se refere o inciso V deste artigo, quando se tratar de 
emissão para atender ao PROEX, poderão ser emitidos com prazo inferior ao 
do financiamento a ser equalizado, observada a equivalência econômica da 
operação. 

§ 3º  As emissões anteriores em favor de interessado específico, previstas no 
inciso V deste artigo, poderão, desde que haja prévia anuência do interessado 
e a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser canceladas, emitindo-se, em 
substituição, títulos com as características do § 2º. 

§ 4º  O Poder Executivo definirá os limites quantitativos, máximos e mínimos, 
por operação e por período de tempo, dos títulos públicos a serem ofertados na 
forma do disposto no inciso II deste artigo." (NR) 

        Art. 49.  Fica a União, a exclusivo critério do Ministro de Estado da 
Fazenda, autorizada a realizar operações de permuta, aquisição ou venda de 
créditos com empresas estatais do setor elétrico, mantida, no mínimo, a 
equivalência econômica dos créditos recíprocos.(vide Medida Provisória nº 14, 
de 21.12.2001) 

        § 1º  Os créditos detidos pela União contra empresas estatais do setor 
elétrico poderão ser objeto de permuta ou venda com empresas integrantes do 
sistema BNDES. 

        § 2º  Nas operações de que trata este artigo, poderão ser utilizados títulos 
da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão definidas pelo 
Ministro de Estado da Fazenda. 

        Art. 50.  Fica a União autorizada a receber da CEF imóveis de sua 
propriedade cedidos à Administração Pública Federal, pelo valor de avaliação 
homologado pela Secretaria do Patrimônio da União, em pagamento de 
créditos junto àquela instituição. 

        Art. 51.  Fica autorizada a utilização de até R$ 1.000.000.000,00 (um 
bilhão de reais) das disponibilidades do Fundo de Compensação de Variações 
Salariais - FCVS para pagamento, nos termos deste artigo, às instituições 
credoras do referido Fundo, de parte de seus créditos decorrentes de contratos 
de financiamento habitacional firmados até 31 de dezembro de 1987 com 
mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, para os quais 
tenha havido, quando devida, contribuição ao FCVS. 
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        § 1º  Na constituição da base de cálculo para apuração do valor máximo 
de participação de cada instituição credora do FCVS, no pagamento previsto 
no caput deste artigo, serão considerados: 

        ( VE – VAR) 

        VMP = -------------------- . C 

        (VET – VAT) 

        Onde: 

        VMP = Valor máximo de participação no pagamento em espécie; 

        VE = Valor dos saldos devedores de responsabilidade do FCVS evoluídos 
até 28 de fevereiro de 2002, de todos os contratos de titularidade da instituição 
credora que tenham sido firmados com mutuários finais do SFH até 31 de 
dezembro de 1987, desconsiderados os saldos novados até 27 de agosto de 
2001; 

        VAR = Valor das antecipações de pagamentos feitas pelo FCVS à mesma 
instituição, posicionadas em 28 de fevereiro de 2002; 

        VET = Valor dos saldos devedores de responsabilidade do FCVS, relativo 
a todos os contratos firmados até 31 de dezembro de 1987 e evoluídos até 28 
de fevereiro de 2002, de todas as instituições credoras perante o FCVS, 
desconsiderados os saldos novados até 27 de agosto de 2001; 

        VAT = Valor de todas as antecipações de pagamentos feitas pelo FCVS 
às instituições credoras, posicionadas em 28 de fevereiro de 2002; 

        C = R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). 

        § 2º  No pagamento previsto no caput deste artigo, serão observados 
ainda os seguintes requisitos: 

        I - tenha a instituição credora do FCVS, até 31 de dezembro de 2001, 
optado pela novação da dívida do FCVS, de que trata a Lei nº 10.150, de 21 de 
dezembro de 2000; 

        II - os contratos tenham sido gerados pela própria instituição financiadora 
do SFH ou incorporados ao ativo de instituição credora do FCVS, por força de 
determinação legal; 

        III - os saldos devedores de responsabilidade do FCVS tenham sido 
apurados pelo Sistema de Administração do FCVS - SIFCVS, de acordo com 
os seguintes critérios: 

        a) da data de assinatura do instrumento de concessão do financiamento 
habitacional até 31 de dezembro de 1996: a taxa contratual; 

        b) de 1º de janeiro de 1997 até 28 de fevereiro de 2002: as taxas 
expressas no § 2º do art. 1º da Lei nº 10.150, de 2000; 

        c) os saldos residuais cujo prazo para quitação das parcelas mensais não 
tenha chegado a seu termo serão descontados à taxa de doze por cento ao 
ano. 
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        § 3º  Além da observância da Lei nº 10.150, de 2000, o direito ao 
pagamento de que trata este artigo não elide a prévia compensação de débitos 
perante o FCVS e o prévio pagamento de dívidas vencidas perante o Seguro 
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SH) e os demais fundos 
oriundos do extinto BNH. 

        § 4º  Para fins do pagamento de que trata este artigo, fica assegurada a 
inclusão, na base de cálculo, dos saldos de responsabilidade do FCVS 
relativos a contratos que tenham sido novados a partir de 27 de agosto de 
2001. 

        § 5º  A efetivação do pagamento previsto neste artigo ocorrerá a partir das 
novações firmadas após 28 de fevereiro de 2002, limitada ao valor máximo de 
participação no pagamento, na seguinte proporção: 

        VN 

        VP = ( --------------- . VMP) 

        VE 

        Onde: 

        VP = Pagamento das parcelas em espécie; 

        VN = Valor dos saldos devedores, de responsabilidade do FCVS, em 
contratos firmados até 31 de dezembro de 1987 de cada lote novado, 
posicionados em 28 de fevereiro de 2002; 

        VE = Valor dos saldos devedores de responsabilidade do FCVS evoluídos 
até 28 de fevereiro de 2002, de todos os contratos de titularidade da instituição 
credora que tenham sido firmados com mutuários finais do SFH até 31 de 
dezembro de 1987, desconsiderados os saldos novados até 27 de agosto de 
2001; e 

        VMP = Valor máximo de participação no pagamento em espécie. 

        § 6º  O saldo residual de responsabilidade do FCVS a ser quitado 
mediante securitização será definido conforme expresso a seguir: 

        VLE = SL – VP 

        Onde: 

        VLE = Valor líquido para emissão de títulos CVS; 

        SL = Valor total objeto de novação; 

        VP = Pagamento das parcelas em espécie. 

        § 7º  As instituições credoras que efetivarem novações entre 27 de agosto 
de 2001 e 28 de fevereiro de 2002 terão direito ao recebimento da parcela em 
espécie apurada nos termos do § 5º, que deverá ser efetivado quando das 
novações subseqüentes. 

        Art. 52. O art. 1º da Lei nº 10.150, de 2000, passa a vigorar com as 
seguintes alterações. 

"Art.1º  .................................................. 
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.............................................................. 

§ 7º  As instituições credoras do FCVS que optarem pela novação prevista 
nesta Lei deverão manifestar à Caixa Econômica Federal - CEF a sua adesão 
às condições de novação estabelecidas neste artigo. 

....................................................." (NR) 

        Art. 53.  Fica autorizado o parcelamento de dívidas das instituições 
financeiras do SFH constituídas até 31 de julho de 2001 perante o Seguro 
Habitacional (SH) cujo equilíbrio da apólice está a cargo do FCVS. 

        § 1º  O valor objeto do parcelamento previsto no caput será o resultado da 
diferença de cem por cento dos prêmios em atraso e os valores referentes a 
todas indenizações de sinistros retidas, ambos acrescidos das atualizações, 
multas e penalidades previstas na legislação de regência. 

        § 2º  Fica a Administradora do SH autorizada a promover, no 
parcelamento de dívidas de que trata este artigo, o encontro de contas entre 
prêmios devidos pelos agentes do SFH e as indenizações de sinistros retidas, 
contabilizando os correspondentes créditos e débitos na conta movimento do 
SH. 

        § 3º  A remuneração da Administradora do SH e das instituições 
operadoras do parcelamento a que se refere este artigo será definida pelo 
Ministro de Estado da Fazenda. 

        § 4º  O parcelamento previsto neste artigo, a ser formalizado com a CEF, 
na qualidade de Administradora do SH, obedecerá às seguintes condições: 

        I - prazo: em até cento e vinte meses; 

        II - forma de pagamento: mensal; 

        III - atualização financeira: com base na Taxa Média Referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC); e 

        IV - vinculação de garantias reais de liquidez imediata: 

        a) no caso de instituições financeiras vinculadas à administração direta ou 
indireta dos Estados, Municípios e Distrito Federal, mediante caução de 
parcelas das cotas de repartição das receitas tributárias estabelecidas no art. 
159 da Constituição Federal; 

        b) no caso das demais instituições financeiras do SFH, fiança bancária, 
concedida por banco de primeira linha. 

        Art. 54.  A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), na qualidade 
de agente fiscalizador do SH, atestará o valor dos prêmios em atraso e dos 
sinistros retidos a que se refere o § 1º do art. 53 desta Medida Provisória. 

        Art. 55.  São acrescentados ao art. 1º da Lei nº 10.198, de 14 de fevereiro 
de 2001, os seguintes parágrafos: 

"§ 4º  Nas emissões dos valores mobiliários referidos neste artigo em que for 
prestada, espontaneamente ou por exigência da regulamentação específica, 
garantia real, serão aplicados, no que couberem, os arts. 58 a 62 e 66 a 69 da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, equiparando-se os títulos ou 
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contratos de investimento coletivo às debêntures, as emissoras à companhia, e 
os subscritores aos debenturistas, e não se aplicando as regras relativas à 
garantia flutuante. 

§ 5º  Caberá ao agente fiduciário representar os futuros subscritores de títulos 
ou contratos de investimento coletivo na celebração dos instrumentos de 
constituição de garantia real, se houver. 

§ 6º  A excussão judicial das garantias a que se referem os §§ 4º e 5º deste 
artigo se fará na forma das leis que regulam o processo de execução singular 
ou coletiva, devendo, entretanto, o agente fiduciário ser notificado de qualquer 
execução movida por subscritor de valores mobiliários alcançados pela 
garantia, e proceder de imediato à comunicação do fato aos demais 
subscritores de valores mobiliários da mesma emissão, sem prejuízo da 
legitimidade do agente fiduciário de promover medidas judiciais para evitar 
prescrição, decadência, deterioração ou perecimento das garantias. 

§ 7º  A CVM poderá autorizar a emissão de certificado de contrato de 
investimento coletivo, nos termos da regulamentação que vier a baixar." (NR) 

        Art. 56.  Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida 
Provisória no 2.181-44, de 27 de julho de 2001. 

        Art. 57.  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 58.  Fica revogada a Lei nº 9.358, de 12 de dezembro de 1996. 

        Brasília, 24 de agosto de 2001; 180o da Independência e 113º da 
República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Geraldo Magela da Cruz Quintão 

Pedro Malan 

Eliseu Padilha 

Sérgio Silva do Amaral 

José Jorge 

Martus Tavares 

Roberto Brant 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 27.8.2001 
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LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL  DE 2002 
Dispõe sobre a expansão da oferta de 
energia elétrica emergencial, 
recomposição tarifária extraordinária, cria 
o Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), 
a Conta de Desenvolvimento Energético 
(CDE), dispõe sobre a universalização do 
serviço público de energia elétrica, dá 
nova redação às Leis no 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, no 9.648, de 27 de 
maio de 1998, no 3.890-A, de 25 de abril 
de 1961, no 5.655, de 20 de maio de 
1971, no 5.899, de 5 de julho de 1973, no 
9.991, de 24 de julho de 2000, e dá outras 
providências. 

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

Art. 1º Os custos, inclusive de natureza operacional, tributária e administrativa, 
relativos à aquisição de energia elétrica (kWh) e à contratação de capacidade 
de geração ou potência (kW) pela Comercializadora Brasileira de Energia 
Emergencial - CBEE serão rateados entre todas as classes de consumidores 
finais atendidas pelo Sistema Elétrico Nacional Interligado, proporcionalmente 
ao consumo individual verificado, mediante adicional tarifário específico, 
segundo regulamentação a ser estabelecida pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica - Aneel.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: Providência já 
adotada e concluída. 
§ 1º O rateio dos custos relativos à contratação de capacidade de geração ou 
potência (kW) referidos no caput não se aplica ao consumidor integrante da 
Subclasse Residencial Baixa Renda, assim considerado aquele que, atendido 
por circuito monofásico, tenha consumo mensal inferior a 80 kWh/mês ou cujo 
consumo situe-se entre 80 e 220 kWh/mês, neste caso desde que observe o 
máximo regional compreendido na faixa e não seja excluído da subclasse por 
outros critérios de enquadramento a serem definidos pela Aneel.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: O rateio dos custos já foi concluído, mas o novo conceito de 
“consumidor integrante da Subclasse Residencial Baixa Renda” está mantido. 

§ 2º O rateio dos custos relativos à aquisição de energia elétrica (kWh) 
referidos no caput não se aplica ao consumidor cujo consumo mensal seja 
inferior a 350 kWh integrante da Classe Residencial e 700 kWh integrante da 
Classe Rural.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada e concluída. 
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§ 3º Os resultados financeiros obtidos pela CBEE serão destinados à redução 
dos custos a serem rateados entre os consumidores.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada e concluída.  

§ 4º Até a efetiva liquidação das operações do Mercado Atacadista de Energia 
Elétrica - MAE, fica autorizada a aquisição de energia elétrica e de recebíveis 
do MAE, bem como a contratação de capacidade pela CBEE, como 
instrumentos do Programa Prioritário de Termeletricidade - PPT, na forma 
estabelecida em ato do Poder Executivo.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada e concluída. 

§ 5º A regulamentação da Aneel de que trata o § 1º, referente aos 
consumidores com faixa de consumo mensal entre 80 e 220 kWh, será 
publicada no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias e, ultrapassado este prazo 
sem regulamentação, será estendido a eles também o critério de 
enquadramento baseado exclusivamente no consumo mensal.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prazo já decorrido. 

§ 6º Durante o prazo de que cuida o § 5º, fica mantido o enquadramento 
eventualmente já existente e aplicável, em cada Região ou Concessionária, 
aos consumidores com faixa de consumo mensal entre 80 e 220 kWh.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prazo já decorrido. 

§ 7º Os consumidores com consumo médio mensal inferior a 80 kWh que, em 
12 (doze) meses consecutivos, tiverem 2 (dois) consumos mensais superiores 
a 120 kWh deverão observar os critérios a serem estabelecidos na 
regulamentação prevista no § 1º. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 8º (VETADO)  

Art. 2º Parcela das despesas com a compra de energia no âmbito do MAE, 
realizadas pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de geração e 
de distribuição até dezembro de 2002, decorrentes da redução da geração de 
energia elétrica nas usinas participantes do Mecanismo de Realocação de 
Energia - MRE e consideradas nos denominados contratos iniciais e 
equivalentes, será repassada aos consumidores atendidos pelo Sistema 
Elétrico Interligado Nacional, na forma estabelecida por resolução da Câmara 
de Gestão da Crise de Energia Elétrica – GCE ou, extinta esta, da Aneel.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada.  

§ 1º As despesas não alcançadas pelo disposto no caput serão objeto de 
transação entre os signatários dos denominados contratos iniciais e 
equivalentes, observada a disciplina constante de resolução da Aneel.  



 111 

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada.  

§ 2º Do valor global adquirido, a parcela a ser rateada, mensalmente divulgada 
pela Aneel, será calculada pela diferença entre o preço da energia no âmbito 
do MAE e o valor de R$ 0,04926/kWh.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei Consolidada.  
§ 3º O repasse será realizado sob a forma de rateio proporcional ao consumo 
individual verificado e não se aplica aos consumidores integrantes da 
Subclasse Residencial Baixa Renda, nem àqueles cujo consumo mensal seja 
inferior a 350 kWh da Classe Residencial e 700 kWh da Classe Rural.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada.  

Art. 3º  Fica instituído o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica - Proinfa, com o objetivo de aumentar a participação da 
energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores Independentes 
Autônomos, concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais 
hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional, mediante os 
seguintes procedimentos: (Regulamento)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

I - na primeira etapa do programa: 

a) os contratos serão celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 
Eletrobrás em até 24 (vinte e quatro) meses da publicação desta Lei, para a 
implantação de 3.300 MW de capacidade, em instalações de produção com 
início de funcionamento previsto para até 30 de dezembro de 2006, 
assegurando a compra da energia a ser produzida no prazo de 15 (quinze) 
anos, a partir da data de entrada em operação definida no contrato, 
observando o valor piso definido na alínea b; 

b) a contratação a que se refere a alínea a deverá ser distribuída igualmente, 
em termos de capacidade instalada, por cada uma das fontes participantes do 
programa e a aquisição da energia será feita pelo valor econômico 
correspondente à tecnologia específica de cada fonte, valor este a ser definido 
pelo Poder Executivo, mas tendo como piso 80% (oitenta por cento) da tarifa 
média nacional de fornecimento ao consumidor final;  

c) o valor pago pela energia elétrica adquirida segundo a alínea b e os custos 
administrativos incorridos pela Eletrobrás na contratação serão rateados entre 
todas as classes de consumidores finais atendidas pelo Sistema Elétrico 
Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo individual verificado; 

d) a contratação das instalações de que trata este inciso far-se-á mediante 
Chamada Pública para conhecimento dos interessados, considerando, no 
conjunto de cada fonte específica, primeiramente as que já tiverem a Licença 
Ambiental de Instalação – LI e posteriormente as que tiverem a Licença Prévia 
Ambiental – LP; 

e) no caso de existirem instalações com LI e LP em número maior do que a 
disponibilidade de contratação pela Eletrobrás, serão contratadas aquelas 
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cujas licenças ambientais possuam menores prazos de validade 
remanescentes;  

f) será admitida a participação direta de fabricantes de equipamentos de 
geração, sua controlada, coligada ou controladora na constituição do Produtor 
Independente Autônomo, desde que o índice de nacionalização dos 
equipamentos seja de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) em valor; 

I – na primeira etapa do programa: (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 
11.11.2003) (Regulamento)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

a) os contratos serão celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 
ELETROBRÁS até 29 de abril de 2004, para a implantação de 3.300 MW de 
capacidade, em instalações de produção com início de funcionamento previsto 
para até 30 de dezembro de 2006, assegurando a compra da energia a ser 
produzida no prazo de vinte anos, a partir da data de entrada em operação 
definida no contrato, observados os valores e pisos definidos na alínea b; 
(Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) 

a) os contratos serão celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 
ELETROBRÁS até 30 de junho de 2004, para a implantação de 3.300 MW de 
capacidade, em instalações de produção com início de funcionamento previsto 
para até 30 de dezembro de 2006, assegurando a compra da energia a ser 
produzida no prazo de 20 (vinte) anos, a partir da data de entrada em operação 
definida no contrato, observados os valores e pisos definidos na alínea b deste 
inciso; (Redação dada pela Lei nº 10.889, de 2004) 

a) os contratos serão celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 
ELETROBRÁS até 30 de junho de 2004, para a implantação de 3.300 (três mil 
e trezentos) MW de capacidade, em instalações de produção com início de 
funcionamento previsto para até 30 de dezembro de 2008, assegurando a 
compra da energia a ser produzida no prazo de 20 (vinte) anos, a partir da data 
de entrada em operação definida no contrato, observados os valores e pisos 
definidos na alínea b deste inciso; (Redação dada pela Lei nº 11.075, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: A contratação já ocorreu. 

b) a contratação a que se refere a alínea a deverá ser distribuída igualmente, 
em termos de capacidade instalada, por cada uma das fontes participantes do 
programa e a aquisição da energia será feita pelo valor econômico 
correspondente à tecnologia específica de cada fonte, valor este a ser definido 
pelo Poder Executivo, mas tendo como pisos cinqüenta por cento, setenta por 
cento e noventa por cento da tarifa média nacional de fornecimento ao 
consumidor final dos últimos doze meses, para a produção concebida a partir 
de biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e energia eólica, 
respectivamente; (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo definido. 

c) o valor pago pela energia elétrica adquirida na forma deste inciso I, os custos 
administrativos, financeiros e encargos tributários incorridos pela 
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ELETROBRÁS na contratação, serão rateados, após prévia exclusão da 
Subclasse Residencial Baixa Renda cujo consumo seja igual ou inferior a 
80kWh/mês, entre todas as classes de consumidores finais atendidas pelo 
Sistema Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo 
verificado; (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Fusão do Inciso I, letra c e do Inciso II, letra i do art. 3º da Lei nº 
10.438/02. 

d) a contratação das instalações de que trata este inciso I, far-se-á mediante 
Chamada Pública para conhecimento dos interessados, considerando, no 
conjunto de cada fonte específica, daquelas habilitadas, primeiramente as que 
tiverem as Licenças Ambientais de Instalação – LI – mais antigas, 
prevalecendo, em cada instalação, a data de emissão da primeira LI, caso 
tenha ocorrido prorrogação ou nova emissão, limitando-se a contratação por 
Estado a vinte por cento das fontes eólica e biomassa e quinze por cento da 
Pequena Central Hidrelétrica - PCH; (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 
11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
A contratação já ocorreu. 

e) concluído o processo definido na alínea d sem a contratação do total 
previsto por fonte e existindo ainda empreendimentos com Licença Ambiental 
de Instalação – LI – válidas, o saldo remanescente por fonte será distribuído 
entre os Estados de localização desses empreendimentos, na proporção da 
oferta em kW (quilowatt), reaplicando-se o critério de antigüidade da LI até a 
contratação do total previsto por fonte; (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 
11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo definido. 

f) será admitida a participação direta de fabricantes de equipamentos de 
geração, sua controlada, coligada ou controladora na constituição do Produtor 
Independente Autônomo, desde que o índice de nacionalização dos 
equipamentos e serviços seja, na primeira etapa, de, no mínimo sessenta por 
cento em valor e, na segunda etapa, de, no mínimo, noventa por cento em 
valor; (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
A contratação já ocorreu. 

g) fica a ELETROBRÁS autorizada, no caso da não contratação a que se refere 
as alíneas d e , pela insuficiência de projetos habilitados, a celebrar contratos 
por fonte até 30 de outubro de 2004, da diferença entre os 1.100 MW e a 
capacidade contratada por fonte, seguindo os mesmos critérios adotados nas 
alíneas d e ; (Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)   

g) fica a ELETROBRÁS autorizada, no caso da não contratação a que se 
referem as alíneas d e deste inciso, pela insuficiência de projetos habilitados, a 
celebrar contratos por fonte até 28 de dezembro de 2004, da diferença entre os 
1.100 (mil e cem) MW e a capacidade contratada por fonte, seguindo os 
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mesmos critérios adotados nas alíneas d e deste inciso; (Redação dada pela 
Lei nº 11.075, de 2004)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo definido. 

h) no caso das metas estipuladas para cada uma das fontes não terem sido 
atingidas conforme estabelece a alínea g caberá à ELETROBRÁS contratar 
imediatamente as quotas remanescentes de potência entre os projetos 
habilitados nas demais fontes, seguindo o critério de antigüidade da Licença 
Ambiental de Instalação; (Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo definido 

II - na segunda etapa do programa:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

a) atingida a meta de 3.300 MW, o desenvolvimento do Programa será 
realizado de forma que as fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e 
biomassa atendam a 10% (dez por cento) do consumo anual de energia 
elétrica no País, objetivo a ser alcançado em até 20 (vinte) anos, aí 
incorporados o prazo e os resultados da primeira etapa;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

b) os contratos serão celebrados pela Eletrobrás, com prazo de duração de 15 
(quinze) anos e preço equivalente ao valor econômico correspondente a 
geração de energia competitiva, definida como o custo médio ponderado de 
geração de novos aproveitamentos hidráulicos com potência superior a 30.000 
kW e centrais termelétricas a gás natural, calculado pelo Poder Executivo; 

b) os contratos serão celebrados pela ELETROBRÁS, com prazo de duração 
de vinte anos e preço equivalente ao valor econômico correspondente à 
geração de energia competitiva, definida como o custo médio ponderado de 
geração de novos aproveitamentos hidráulicos com potência superior a 30.000 
kW e centrais termelétricas a gás natural, calculado pelo Poder Executivo; 
(Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

c) a aquisição far-se-á mediante programação anual de compra da energia 
elétrica de cada produtor, de forma que as referidas fontes atendam o mínimo 
de 15% (quinze por cento) do incremento anual da energia elétrica a ser 
fornecida ao mercado consumidor nacional, compensando-se os desvios 
verificados entre o previsto e realizado de cada exercício, no subseqüente;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

d) o produtor de energia alternativa fará jus a um crédito complementar a ser 
mensalmente satisfeito com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético 
– CDE, calculado pela diferença entre o valor econômico correspondente à 
tecnologia específica de cada fonte, valor este a ser definido pelo Poder 
Executivo, mas tendo como piso 80% (oitenta por cento) da tarifa média 
nacional de fornecimento ao consumidor final, e o valor recebido da Eletrobrás;  
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d) o produtor de energia alternativa fará jus a um crédito complementar, 
calculado pela diferença entre o valor econômico correspondente à tecnologia 
específica de cada fonte, valor este a ser definido pelo Poder Executivo, e o 
valor recebido da ELETROBRÁS, para produção concebida a partir de 
biomassa, pequena central hidrelétrica e eólica; (Redação dada pela Lei nº 
10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

e) até o dia 30 de janeiro de cada exercício, os produtores emitirão um 
Certificado de Energia Renovável – CER, em que conste, no mínimo, a 
qualificação jurídica do agente produtor, o tipo da fonte de energia primária 
utilizada e a quantidade de energia elétrica efetivamente comercializada no 
exercício anterior, a ser apresentado à Aneel para fiscalização e controle das 
metas anuais;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

f) o Poder Executivo regulamentará os procedimentos e a Eletrobrás 
diligenciará no sentido de que a satisfação dos créditos complementares de 
que trata a alínea d não ultrapasse 30 (trinta) dias da requisição de pagamento 
feita pelo agente produtor;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

g) na ordenação da contratação, que será precedida de Chamada Pública para 
conhecimento dos interessados, a Eletrobrás aplicará os critérios constantes do 
inciso I, alíneas d, e f, observando, ainda, o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) 
meses entre a assinatura do contrato e o início de funcionamento das 
instalações;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

h) a contratação deverá ser distribuída igualmente, em termos de capacidade 
instalada, por cada uma das fontes participantes do Programa, podendo o 
Poder Executivo, a cada 5 (cinco) anos de implantação dessa Segunda Etapa, 
transferir para as outras fontes o saldo de capacidade de qualquer uma delas, 
não contratada por motivo de falta de oferta dos agentes interessados;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

i) o valor pago pela energia elétrica adquirida e os custos administrativos 
incorridos pela Eletrobrás na contratação serão rateados entre todas as classes 
de consumidores finais atendidos pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional, 
proporcionalmente ao consumo verificado. 

§ 1º Produtor Independente Autônomo é aquele cuja sociedade não é 
controlada ou coligada de concessionária de geração, transmissão ou 
distribuição de energia elétrica, nem de seus controladores ou de outra 
sociedade controlada ou coligada com o controlador comum. 

§ 2º Poderá o Poder Executivo autorizar a Eletrobrás a realizar contratações 
com Produtores Independentes que não atendam os requisitos do § 1º, desde 
que o total contratado não ultrapasse a 25% (vinte e cinco por cento) da 
programação anual e dessas contratações não resulte preterição de oferta de 
Produtor Independente Autônomo, observando-se, no caso de energia eólica, 
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que na primeira etapa do Programa o total das contratações pode alcançar até 
50% (cinqüenta por cento). 

i) o valor pago pela energia elétrica adquirida na forma deste inciso II, os custos 
administrativos, financeiros e os encargos tributários incorridos pela 
ELETROBRÁS na contratação, serão rateados, após prévia exclusão da 
Subclasse Residencial Baixa Renda cujo consumo seja igual ou inferior a 
80kWh/mês, entre todas as classes de consumidores finais atendidos pelo 
Sistema Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo 
verificado. (Incluída pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Fusão do Inciso I, letra c e do Inciso II, letra i do art. 3º da Lei nº 
10.438/02. 

§ 1º Produtor Independente é Autônomo quando sua sociedade, não sendo ela 
própria concessionária de qualquer espécie, não é controlada ou coligada de 
concessionária de serviço público ou de uso do bem público de geração, 
transmissão ou distribuição de energia elétrica, nem de seus controladores ou 
de outra sociedade controlada ou coligada com o controlador comum. 
(Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)    (Regulamento)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 2º Poderá o Poder Executivo autorizar à ELETROBRÁS realizar contratações 
com Produtores Independentes que não atendam os requisitos do § 1º, desde 
que o total contratado não ultrapasse a vinte e cinco por cento da programação 
anual e dessas contratações não resulte preterição de oferta de Produtor 
Independente Autônomo, observando-se, no caso da energia eólica, que na 
primeira etapa do Programa o total das contratações seja distribuído 
igualmente entre Autônomos e não Autônomos. (Redação dada pela Lei nº 
10.762, de 11.11.2003) (Regulamento)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prejudicado pelo §7º do art. 11 da Lei nº 10438/02. 

§ 3º Caberá ao Ministério de Minas Energia a elaboração de Guia de 
Habilitação por fonte, consignando as informações complementares às 
Licenças Ambientais de Instalação, necessárias à participação no PROINFA. 
(Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)   (Regulamento)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 4º Somente poderão participar da Chamada Pública, Produtores que 
comprovem um grau de nacionalização dos equipamentos e serviços de, no 
mínimo, sessenta por cento, na primeira etapa e noventa por cento na segunda 
etapa, em cada empreendimento. (Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)   
(Regulamento)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 5º As concessionárias, permissionárias e o Operador Nacional do Sistema - 
ONS emitirão documento conclusivo relativo ao processo de acesso aos 
sistemas de transmissão e distribuição, conforme Procedimentos de Rede, no 
prazo máximo de trinta dias após a contratação do empreendimento pela 
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ELETROBRÁS, cabendo à ANEEL diligenciar no sentido de garantir o livre 
acesso do empreendimento contratado pelo critério de mínimo custo global de 
interligação e reforços nas redes, decidindo eventuais divergências e 
observando os prazos de início de funcionamento das centrais geradoras 
estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)   
(Regulamento)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 6º  Após um período de 3 (três) anos da realização da Chamada 
Pública, o Produtor Independente Autônomo poderá alterar seu regime para 
produção independente de energia, mantidos os direitos e obrigações do 
regime atual, cabendo à Eletrobrás promover eventuais alterações contratuais. 
(Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

        § 7º  Fica restrita à 1a (primeira) etapa do programa a contratação 
preferencial de Produtor Independente Autônomo. (Incluído pela Lei nº 11.488, 
de 2007)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 4º A Aneel procederá à recomposição tarifária extraordinária prevista no 
art. 28 da Medida Provisória no 2.198-5, de 24 de agosto de 2001, sem prejuízo 
do reajuste tarifário anual previsto nos contratos de concessão de serviços 
públicos de distribuição de energia elétrica.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada.  

§ 1º A recomposição tarifária extraordinária de que trata o caput será 
implementada por meio de aplicação às tarifas de fornecimento de energia 
elétrica, pelo prazo e valor máximos a serem divulgados por concessionária, 
em ato da Aneel a ser publicado até 30 de agosto de 2002, dos seguintes 
índices:  

I - até 2,9% (dois vírgula nove por cento), para os consumidores integrantes 
das Classes Residencial, Rural e iluminação pública;  

II - até 7,9% (sete vírgula nove por cento), para os demais consumidores;  

III - (VETADO) 

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada. Justificativa para alteração: O ato da ANEEL definindo os prazos 
e valores já foram publicados. 

§ 2º Não se aplicam os índices previstos no § 1º à tarifa de energia elétrica 
devida pelos consumidores integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada.  

§ 3º A recomposição tarifária extraordinária será aplicada tão-somente às áreas 
do Sistema Elétrico Interligado Nacional sujeitas, por disposição expressa de 
resolução da GCE, ao Programa Emergencial de Redução do Consumo de 
Energia Elétrica – Percee, e aos seguintes períodos:  
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I - desde 1º de junho de 2001 até 28 de fevereiro de 2002, para os 
consumidores atendidos por meio dos Sistemas Interligados das Regiões 
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste; e 

II - desde 1º de julho de 2001 até 31 de dezembro de 2001, para os 
consumidores dos Estados do Pará e do Tocantins e da parte do Estado do 
Maranhão atendida pelo Sistema Interligado Norte.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada.  

§ 4º A recomposição tarifária extraordinária vigorará pelo período necessário à 
compensação do montante referido no § 9º, apurado pela Aneel na forma de 
resolução da GCE, observados o prazo e valor máximos fixados na forma do § 
1º deste artigo.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada, com ajuste de redação. 

§ 5º A recomposição tarifária extraordinária estará sujeita a homologação pela 
Aneel e observará as seguintes regras:  

I - a primeira parcela do montante a recompor será homologada no prazo de 15 
(quinze) dias, contado do cumprimento do disposto nos incisos IV a VII, 
considerando-se os meses efetivamente apurados;  

II - a segunda parcela do montante a recompor será homologada no prazo de 
até 180 (cento e oitenta) dias, contado da extinção do Percee;  

III - o detalhamento da metodologia, os prazos, a forma, as condições e o 
procedimento da recomposição tarifária extraordinária, em especial os 
requisitos para sua homologação, serão estabelecidos em resolução da Aneel;  

IV - a homologação da recomposição tarifária extraordinária será condicionada 
a pedido do interessado e à certeza, correção e consistência das informações a 
serem prestadas à Aneel e por ela elencadas e verificadas, inclusive as 
relativas a eventuais reduções de custos durante o racionamento ou 
decorrentes de interpretação, explicitação e revisão de estipulações 
contratuais, que serão objeto de declarações, compromissos, termos aditivos e 
transações entre as partes, em especial no que concerne à parcela das 
despesas de que cuida o art. 2º não alcançada por repasse aos consumidores 
e aos excedentes dos contratos iniciais e equivalentes, nos termos de 
resolução da Aneel, observadas as diretrizes previstas no § 9º;  

V - para atender aos fins previstos no inciso IV, a homologação da 
recomposição tarifária extraordinária estará condicionada, nos termos de 
resolução da Aneel, à solução de controvérsias contratuais e normativas e à 
eliminação e prevenção de eventuais litígios judiciais ou extrajudiciais, inclusive 
por meio de arbitragem levada a efeito pela Aneel;  

VI - a homologação da recomposição tarifária extraordinária estará 
condicionada à observância pelo interessado do disposto no parágrafo único do 
art. 2º e no § 1º do art. 6º, bem como à renúncia ou desistência pelo 
interessado de qualquer pleito, judicial ou extrajudicial, junto ao poder 
concedente ou aos agentes do setor elétrico relativo a fatos e normas 
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concernentes ao Percee, à recomposição tarifária extraordinária de que cuida 
este artigo e ao disposto nesta Lei;  

VII - a homologação da recomposição tarifária extraordinária estará 
condicionada à adesão aos acordos firmados entre os agentes do setor 
elétrico, pela maioria qualificada das distribuidoras e geradoras sujeitas aos 
contratos iniciais e equivalentes, nos termos de resolução da Aneel.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada. Justificativa para alteração: Os prazos já estão vencidos, o 
detalhamento da metodologia já foi estabelecida pela ANEEL e as demais 
providências foram adotadas. 

§ 6º Ficam as empresas públicas e as sociedades de economia mista federais 
autorizadas a celebrar transações e a promover os atos necessários à solução 
de controvérsias contratuais e normativas prevista no inciso V do § 5º deste 
artigo, considerando-se disponíveis os direitos sobre os quais recairão.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada, com ajuste de redação.  

§ 7º Não verificada a homologação no prazo previsto no § 5º deste artigo, a 
recomposição tarifária extraordinária vigorará por 12 (doze) meses e será 
abatida integralmente no reajuste tarifário anual subseqüente.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prazo já vencido. 

§ 8º Os contratos iniciais e equivalentes, assim reconhecidos em resolução da 
Aneel, serão aditados para contemplar uma fórmula compulsória de solução de 
controvérsias, para que a Aneel instaure ex officio, caso as partes não o façam 
em prazo determinado, os mecanismos de solução de controvérsias existentes, 
sem prejuízo da atuação subsidiária da Aneel na arbitragem de controvérsias.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

§ 9º A GCE estabelecerá os parâmetros gerais da metodologia de cálculo do 
montante devido a cada interessado a título de recomposição tarifária 
extraordinária, bem como diretrizes para a homologação da recomposição 
tarifária extraordinária, vedada a estipulação de critérios ou parâmetros cujos 
efeitos sejam o de garantir receita bruta ou remuneração mínima às 
concessionárias e permissionárias.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

§ 10. A recomposição tarifária extraordinária não constitui garantia de receita 
bruta nem de remuneração mínima às concessionárias e permissionárias, 
devendo para tanto abater-se do montante a recompor eventuais reduções de 
custos que, a critério da Aneel, comprovadamente não se refiram a ganhos de 
produtividade alheios ao Percee ou a eventuais postergações de custos em 
função de restrições financeiras advindas da redução de receita, bem como 
deduzir ainda os efeitos estimados da expectativa de redução da atividade 
econômica sobre o consumo de energia elétrica.  
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Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada.  

§ 11. O processo especial da recomposição tarifária extraordinária prevista 
neste artigo será realizado uma única vez, não constituindo, em hipótese 
alguma, instrumento permanente de alteração de tarifa normal nem parcela 
componente das tarifas normais para fins de futuros reajustes ou revisões 
tarifárias.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada.  

§ 12. Não se aplicam os §§ 1º e 3º do art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 de 
fevereiro de 2001, ao disposto neste artigo.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada.  

§ 13. A eficácia da recomposição tarifária extraordinária fica condicionada ao 
fiel cumprimento pelos interessados, individualmente considerados, de todas as 
obrigações por eles assumidas nos termos desta Lei e à ausência de sua 
impugnação judicial ou extrajudicial pelos mesmos interessados.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada.  

§ 14. A prática pelos interessados dos atos previstos neste artigo, em especial 
daqueles referidos nos incisos IV a VII do § 5º, não acarretará ônus, encargos, 
responsabilidades, desembolsos, pagamentos ou custos, de qualquer natureza, 
para o poder concedente.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada, com alteração. Justificativa: Ajuste de redação face as alterações 
anteriores. 

§ 15. Fica autorizado o registro dos recebíveis da recomposição tarifária 
extraordinária de que trata este artigo em sistema centralizado de liquidação e 
custódia autorizado pelo órgão federal competente.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada.  

§ 16. Os prazos e os valores máximos por concessionária a serem divulgados 
nos termos do § 1º não poderão ser ampliados e a sua não divulgação 
implicará a imediata suspensão da cobrança da recomposição tarifária, até que 
se cumpra o estabelecido no § 1º, devendo a média ponderada dos prazos 
referidos não exceder a 72 (setenta e dois) meses.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada.  

§ 17. Sem prejuízo do disposto neste artigo, o Poder Executivo poderá ajustar 
a forma de incidência e cobrança da recomposição tarifária extraordinária dos 
consumidores industriais que celebrarem os contratos de que trata o § 8º do 
art. 1º, visando a manutenção dos princípios e práticas concorrenciais.  
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Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
Justificativa: o § 8º do art. 1º foi vetado. 

Art. 5º Não se aplicam as vedações constantes do art. 39 da Lei nº 4.131, de 3 
de setembro de 1962, às entidades oficiais de crédito público da União na 
concessão de financiamentos destinados, conforme as regras a serem fixadas 
pela GCE, a suprir a insuficiência de recursos, objeto da recomposição tarifária 
extraordinária de que trata o art. 4º desta Lei, das concessionárias de serviços 
públicos de distribuição de energia elétrica e das empresas signatárias de 
contratos iniciais e equivalentes, assim reconhecidos em resolução da Aneel.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

§ 1º O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, por 
solicitação da GCE, instituirá programa, com caráter emergencial e 
excepcional, de apoio a concessionárias de serviços públicos de distribuição, 
geração e produtores independentes de energia elétrica, signatários dos 
contratos iniciais e equivalentes, assim reconhecidos em resolução da Aneel.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

§ 2º Caso instituído, o Programa a que se refere o § 1º observará as diretrizes 
fixadas pela GCE, sendo as demais condições estabelecidas pelo BNDES.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

§ 3º Fica autorizada a instituição de programa de financiamento destinado a 
suprir insuficiência de recursos a ser recuperada por meio do disposto no art. 
6º, de acordo com diretrizes fixadas em ato da GCE.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

§ 4º Fica autorizada a concessão de financiamentos incluídos nos programas 
de que trata este artigo ou de acesso a operações de efeito financeiro 
equivalente a entidades cujo controle acionário pertença a pessoas jurídicas de 
direito público interno ou a suas subsidiárias ou controladas.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

§ 5º  (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Art. 6º O mecanismo de que trata a Medida Provisória no 2.227, de 4 de 
setembro de 2001, deverá conferir, mediante a incorporação dos efeitos 
financeiros, tratamento isonômico às variações, verificadas em todo o exercício 
de 2001, de valores de itens da "Parcela A" previstos nos contratos de 
concessão de distribuição de energia elétrica, desconsiderando, para os fins 
deste artigo, variações daqueles itens eventualmente ocorridas até 31 de 
dezembro de 2000.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada. 
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§ 1º A aplicação do disposto no caput fica condicionada a pedido do 
interessado, que será instruído com:  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Os pedidos já ocorreram. 

I - declaração de renúncia a qualquer direito, pretensão, pleito judicial ou 
extrajudicial, bem como a desistência de qualquer demanda administrativa ou 
judicial em curso relativos às variações dos valores dos itens integrantes da 
"Parcela A" desde a data da assinatura do respectivo contrato de concessão 
até a data de 26 de outubro de 2001;  

II - declaração do interessado de que não reivindicará revisão tarifária 
extraordinária relativa a fatos ocorridos desde a assinatura do contrato de 
concessão até o dia 31 de dezembro de 2001;  

III - assinatura pelo interessado dos atos, transações, renúncias, declarações e 
desistências referidos no art. 4º e disciplinados em resolução da Aneel.  

§ 2º A aplicação do disposto no caput está sujeita ao princípio da modicidade 
tarifária e será implementada, após verificação dos documentos de instrução 
do pedido e homologação do montante pela Aneel, ao longo de período 
flexível.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada. 

§ 3º O disposto no caput não se aplica, em hipótese alguma, a efeitos 
financeiros decorrentes de variações de valores de itens da "Parcela A" 
ocorridos em exercícios anteriores a 2001.  

Revogado por consolidação. Considerado nas disposições transitórias da Lei 
Consolidada. 

Art. 7º Fica a União autorizada a emitir títulos da Dívida Pública Federal, com 
características a serem definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda, 
diretamente à CBEE, para dar cumprimento ao disposto no § 5º do art. 1º da 
Medida Provisória no 2.209, de 29 de agosto de 2001, os quais serão mantidos 
como garantia das operações que venham a ser contratadas por aquela 
Empresa.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

§ 1º Fica autorizada a CBEE a contratar a Caixa Econômica Federal - CAIXA 
como agente financeiro da operação.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

§ 2º Os títulos de que trata o caput deste artigo ficarão depositados em conta 
custódia na CAIXA.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 
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§ 3º O saldo das operações contratadas que podem ser garantidas com títulos 
públicos federais, nos termos do caput deste artigo, não poderá ultrapassar o 
montante de R$ 11.000.000.000,00 (onze bilhões de reais).  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

Art. 8º Honradas as garantias concedidas, a União se sub-rogará nos créditos 
junto à CBEE, pelo correspondente valor nominal dos títulos liberados.  

Revogado por consolidação, inclusive parágrafos. Não considerado na Lei 
Consolidada. Justificativa: Providência já adotada. 

§ 1º O ressarcimento de que trata o caput deste artigo deverá ser efetuado no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da liberação dos títulos e será 
atualizado pela taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, acrescidos de encargos de 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao ano, dentre outras condições a serem 
estabelecidas pelo Ministério da Fazenda.  

§ 2º Em ressarcimento à garantia honrada pela União, poderão ser aceitos, a 
critério do Ministério da Fazenda, pelo valor econômico, créditos de 
propriedade da CBEE.  

Art. 9º Fica a União autorizada a realizar aumento de capital social da CBEE, 
até o valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), mediante títulos 
da Dívida Pública Federal, com características a serem definidas pelo Ministro 
de Estado da Fazenda.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

Art. 10. Fica a União autorizada, a critério do Ministério da Fazenda, a prestar 
garantia nas operações realizadas ao amparo do art. 49 da Medida Provisória 
no 2.181-45, de 24 de agosto de 2001, e nas operações de permuta, aquisição 
ou venda de créditos que vierem a ser celebradas entre o BNDES e as 
empresas estatais do setor elétrico, observado o disposto no art. 40, § 1º, da 
Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.   

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

Art. 11. Fica a União autorizada, até o limite de R$ 7.500.000.000,00 (sete 
bilhões e quinhentos milhões de reais), a emitir, sob a forma de colocação 
direta, em favor do BNDES, títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas 
características serão definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.  

Parágrafo único. Em contrapartida aos títulos emitidos na forma deste artigo, o 
BNDES poderá utilizar, a critério do Ministro de Estado da Fazenda e, pelo 
valor presente, créditos detidos contra a BNDESPAR - BNDES Participações 
S.A.  

Art. 12. O BNDES poderá recomprar da União, a qualquer tempo, os créditos 
referidos no parágrafo único do art. 11, admitindo-se a dação em pagamento 
de bens e direitos de sua propriedade, a critério do Ministro de Estado da 
Fazenda.  
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Art. 13. Fica criada a Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, visando o 
desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade da energia 
produzida a partir de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, 
gás natural e carvão mineral nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas 
interligados e promover a universalização do serviço de energia elétrica em 
todo o território nacional, devendo seus recursos, observadas as vinculações e 
limites a seguir prescritos, se destinarem às seguintes utilizações: 
(Regulamento) 

Art. 13. Fica criada a Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, visando o 
desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade da energia 
produzida a partir de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, 
gás natural e carvão mineral nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas 
interligados, promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo 
o território nacional e garantir recursos para atendimento à subvenção 
econômica destinada à modicidade da tarifa de fornecimento de energia 
elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa 
Renda, devendo seus recursos se destinar às seguintes utilizações: (Redação 
dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

I - para a cobertura do custo de combustível de empreendimentos termelétricos 
que utilizem apenas carvão mineral nacional, em operação até 6 de fevereiro 
de 1998, e de usinas enquadradas no § 2º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de 
maio de 1998, situados nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos 
interligados e do custo das instalações de transporte de gás natural a serem 
implantados para os Estados onde, até o final de 2002, não exista o 
fornecimento de gás natural canalizado, observadas as seguintes limitações: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

a) no pagamento do custo das instalações de transporte de gás natural, devem 
ser deduzidos os valores que forem pagos a título de aplicação do § 7º deste 
artigo;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

b) para garantir 75% (setenta e cinco por cento) do valor do combustível ao seu 
correspondente produtor, mantida a obrigatoriedade de compra mínima de 
combustível estipulada nos contratos vigentes na data de publicação desta Lei, 
a partir de 1º de janeiro de 2004, destinado às usinas termelétricas a carvão 
mineral nacional, desde que estas participem da otimização dos sistemas 
elétricos interligados, compensando-se, os valores a serem recebidos a título 
da sistemática de rateio de ônus e vantagens para as usinas termelétricas de 
que tratam os §§ 1º e 2º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, 
podendo a Aneel ajustar o percentual do reembolso ao gerador, segundo 
critérios que considerem sua rentabilidade competitiva e preservem o atual 
nível de produção da indústria produtora do combustível;  

b) para garantir até cem por cento do valor do combustível ao seu 
correspondente produtor, incluído o valor do combustível secundário 
necessário para assegurar a operação da usina, mantida a obrigatoriedade de 
compra mínima de combustível estipulada nos contratos vigentes na data de 
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publicação desta Lei, a partir de 1º de janeiro de 2004, destinado às usinas 
termelétricas a carvão mineral nacional, desde que estas participem da 
otimização dos sistemas elétricos interligados, compensando-se, os valores a 
serem recebidos a título da sistemática de rateio de ônus e vantagens para as 
usinas termelétricas de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 
27 de maio de 1998, podendo a ANEEL ajustar o percentual do reembolso ao 
gerador, segundo critérios que considerem sua rentabilidade competitiva e 
preservem o atual nível de produção da indústria produtora do combustível; 
(Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Alterações decorrentes dos prazos definidos no art. 11 da Lei nº 
9.648, de 27 de maio de 1998. 

II - para pagamento ao agente produtor de energia elétrica a partir de fontes 
eólica, térmicas a gás natural, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, 
cujos empreendimentos entrem em operação a partir da publicação desta Lei, 
da diferença entre o valor econômico correspondente à tecnologia específica 
de cada fonte e o valor econômico correspondente a energia competitiva, 
quando a compra e venda se fizer com consumidor final;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

III - para pagamento do crédito de que trata a alínea d do inciso II do art. 3º;   

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

IV - até 15% (quinze por cento) do montante previsto no § 2º, para pagamento 
da diferença entre o valor econômico correspondente à geração termelétrica a 
carvão mineral nacional que utilize tecnologia limpa, de instalações que 
entrarem em operação a partir de 2003, e o valor econômico correspondente a 
energia competitiva.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

V – para a promoção da universalização do serviço de energia elétrica em todo 
o território nacional e para garantir recursos à subvenção econômica destinada 
à modicidade tarifária para a subclasse baixa renda, assegurado, nos anos de 
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 percentuais mínimos da receita anual da CDE 
de quinze por cento, dezessete por cento, vinte por cento, vinte e cinco por 
cento e trinta por cento, respectivamente, para utilização na instalação de 
transporte de gás natural previsto no inciso I deste artigo. (Incluído pela Lei nº 
10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Alterações decorrentes dos prazos definidos no art. 11 da Lei nº 
9.648, de 27 de maio de 1998. 

§ 1º Os recursos da CDE serão provenientes dos pagamentos anuais 
realizados a título de uso de bem público, das multas aplicadas pela Aneel a 
concessionários, permissionários e autorizados e, a partir do ano de 2003, das 
quotas anuais pagas por todos os agentes que comercializem energia com o 
consumidor final.  
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§ 1º Os recursos da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE serão 
provenientes dos pagamentos anuais realizados a título de uso de bem público, 
das multas aplicadas pela ANEEL a concessionários, permissionários e 
autorizados e, a partir de 2003, das quotas anuais pagas por todos os agentes 
que comercializem energia com consumidor final, mediante encargo tarifário, a 
ser incluído a partir da data de publicação desta Lei nas tarifas de uso dos 
sistemas de transmissão ou de distribuição. (Redação dada pela Lei nº 10.848, 
de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa 1: Alterações decorrentes do decurso do prazo definido. 

Justificativa 2: A alteração da redação introduzida pela Lei nº 10.848/04 gerou 
uma incoerência em relação à redação original: as transmissoras cobram TUST 
mas não comercializam energia enquanto os consumidores livres pagam TUST 
ou TUSD, mas também não comercializam energia (exceto no mercado de 
curto prazo da CCEE, onde não incide a CDE). 

§ 2º As quotas a que se refere o § 1º terão valor idêntico àquelas estipuladas 
para o ano de 2001 mediante aplicação do mecanismo estabelecido no § 1º do 
art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, deduzidas em 2003, 2004 e 
2005, dos valores a serem recolhidos a título da sistemática de rateio de ônus e 
vantagens para as usinas termelétricas, situadas nas regiões atendidas pelos 
sistemas elétricos interligados.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo definido. 

§ 3º As quotas de que trata o § 1º serão reajustadas anualmente, a partir do 
ano de 2002, na proporção do crescimento do mercado de cada agente, até o 
limite que não cause incremento tarifário para o consumidor.  

§ 3º As quotas de que trata o § 1º serão reajustadas anualmente, a partir do 
ano de 2002, na proporção do crescimento do mercado de cada agente e, a 
partir do ano 2004, também atualizadas monetariamente por índice a ser 
definido pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 
11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. Justificativa: 
Alterações decorrentes do decurso dos prazos definidos. 
§ 4º A nenhuma das fontes eólica, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas, 
gás natural e carvão mineral nacional, poderão ser destinados anualmente 
recursos cujo valor total ultrapasse a 30% (trinta por cento) do recolhimento 
anual da CDE, condicionando-se o enquadramento de projetos e contratos à 
prévia verificação, junto à Eletrobrás, de disponibilidade de recursos.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 5º Os empreendimentos a gás natural referidos no inciso I do caput e a partir 
de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa que iniciarem a 
operação comercial até o final de 2006, poderão solicitar que os recursos do 
CDE sejam antecipados para os 5 (cinco) primeiros anos de funcionamento, 
observando-se que o atendimento do pleito ficará condicionado à existência de 
saldos positivos em cada exercício da CDE e à não cumulatividade com os 
programas Proinfa e PPT.  
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Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Não incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo definido. 

§ 6º A CDE terá a duração de 25 (vinte e cinco) anos, será regulamentada pelo 
Poder Executivo e movimentada pela Eletrobrás.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 7º Para fins de definição das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e 
distribuição de energia elétrica, considerar-se-á integrante da rede básica de 
que trata o art. 17 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, as instalações de 
transporte de gás natural necessárias ao suprimento de centrais termelétricas 
nos Estados onde, até o final de 2002, não exista fornecimento de gás natural 
canalizado, até o limite do investimento em subestações e linhas de 
transmissão equivalentes que seria necessário construir para transportar, do 
campo de produção de gás ou da fronteira internacional até a localização da 
central, a mesma energia que ela é capaz de produzir no centro de carga, na 
forma da regulamentação da Aneel.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 8º Os recursos provenientes do pagamento pelo uso de bem público e das 
multas impostas aos agentes do Setor serão aplicados, prioritariamente, no 
desenvolvimento da universalização do serviço público de energia elétrica, na 
forma da regulamentação da Aneel.  

§ 8º Os recursos provenientes do pagamento pelo uso de bem público e das 
multas impostas aos agentes do Setor serão aplicados, exclusivamente, no 
desenvolvimento da universalização do serviço público de energia elétrica, 
enquanto requerido, na forma da regulamentação da ANEEL. (Redação dada 
pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 9º O saldo dos recursos da CDE eventualmente não utilizados em cada ano 
no custo das instalações de transporte de gás natural será destinado à mesma 
utilização no ano seguinte, somando-se à receita anual do exercício. (Incluído 
pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 14. No estabelecimento das metas de universalização do uso da energia 
elétrica, a Aneel fixará, para cada concessionária e permissionária de serviço 
público de distribuição de energia elétrica:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

I - áreas, progressivamente crescentes, em torno das redes de distribuição, no 
interior das quais a ligação ou aumento de carga de consumidores deverá ser 
atendida sem ônus de qualquer espécie para o solicitante; 

II - áreas, progressivamente decrescentes, no interior das quais a ligação de 
novos consumidores poderá ser diferida pela concessionária ou permissionária 
para horizontes temporais pré-estabelecidos pela Aneel, quando os solicitantes 
do serviço serão então atendidos sem ônus de qualquer espécie.  
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§ 1º Na regulamentação deste artigo, a Aneel levará em conta, dentre outros 
fatores, a taxa de atendimento da concessionária ou permissionária, 
considerada no global e desagregada por Município, a capacidade técnica e 
econômica necessárias ao atendimento das metas de universalização, bem 
como, no aumento de carga de que trata o inciso I do caput, o prazo mínimo de 
contrato de fornecimento a ser celebrado entre consumidor e concessionária. 

§ 2º A Aneel também estabelecerá procedimentos para que o consumidor 
localizado nas áreas referidas no inciso II do caput possa antecipar seu 
atendimento, financiando, em parte ou no todo, as obras necessárias, devendo 
esse valor lhe ser restituído pela concessionária ou permissionária após a 
carência de prazo igual ao que seria necessário para obter sua ligação sem 
ônus.  

§ 3º O financiamento de que trata o § 2º, quando realizado por órgãos públicos, 
inclusive da administração indireta, para a expansão de redes visando a 
universalização do serviço, serão igualmente restituídos pela concessionária ou 
permissionária, devendo a Aneel disciplinar o prazo de carência quando a 
expansão da rede incluir áreas com prazos de diferimento distintos.  

§ 4º O cumprimento das metas de universalização será verificado pela Aneel, 
em periodicidade no máximo igual ao estabelecido nos contratos de concessão 
para cada revisão tarifária, devendo os desvios repercutir no resultado da 
revisão mediante metodologia a ser publicada.  

§ 5º A Aneel tornará públicas, anualmente, as metas de universalização do 
serviço público de energia elétrica.  

§ 6º Não fixadas as áreas referidas nos incisos I e II do caput no prazo de 1 
(um) ano contado da publicação desta Lei e até que sejam fixadas, a obrigação 
de as concessionárias e permissionárias de serviço público de energia elétrica 
atenderem aos pedidos de ligação sem qualquer espécie ou tipo de ônus para 
o solicitante aplicar-se-á a toda a área concedida ou permitida.  

§ 7º A partir de 31 de julho de 2002 e até que entre em vigor a sistemática de 
atendimento por área, as concessionárias e permissionárias de serviço público 
de energia elétrica atenderão, obrigatoriamente e sem qualquer ônus para o 
consumidor, ao pedido de ligação cujo fornecimento possa ser realizado 
mediante a extensão de rede em tensão secundária de distribuição, ainda que 
seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede primária.  

I - áreas, progressivamente crescentes, em torno das redes de distribuição, no 
interior das quais o atendimento em tensão inferior a 2,3kV, ainda que 
necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kV, e 
carga instalada na unidade consumidora de até 50kW, será sem ônus de 
qualquer espécie para o solicitante que possuir característica de 
enquadramento no Grupo B, excetuado o subgrupo iluminação pública, e que 
ainda não for atendido com energia elétrica pela distribuidora local; (Redação 
dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

II - áreas, progressivamente decrescentes, no interior das quais o atendimento 
em tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária 
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de tensão inferior ou igual a 138kV, e carga instalada na unidade consumidora 
de até 50kW, poderá ser diferido pela concessionária ou permissionária para 
horizontes temporais preestabelecidos pela ANEEL, quando o solicitante do 
serviço, que possuir característica de enquadramento no Grupo B, excetuado o 
subgrupo iluminação pública, e que ainda não for atendido com energia elétrica 
pela distribuidora local, será atendido sem ônus de qualquer espécie. (Redação 
dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 1º O atendimento dos pedidos de nova ligação ou aumento de carga dos 
consumidores que não se enquadram nos termos dos incisos I e II deste artigo, 
será realizado à custa da concessionária ou permissionária, conforme 
regulamento específico a ser estabelecido pela ANEEL, que deverá ser 
submetido a Audiência Pública. (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 
11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: A regulação específica já foi estabelecida pela ANEEL. 

§ 2º É facultado ao consumidor de qualquer classe contribuir para o seu 
atendimento, com vistas em compensar a diferença verificada entre o custo 
total do atendimento e o limite a ser estabelecido no § 1º. (Redação dada pela 
Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: A regulação específica já foi estabelecida pela ANEEL 

§ 3º Na regulamentação do § 1º, a ANEEL levará em conta as características 
da carga atendida, a rentabilidade do investimento, a capacidade econômica e 
financeira do distribuidor local e a preservação da modicidade tarifária. 
(Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) 

§ 4º Na regulamentação deste artigo, a ANEEL levará em conta, dentre outros 
fatores, a taxa de atendimento da concessionária ou permissionária, 
considerada no global e a capacidade técnica, econômica e financeira 
necessárias ao atendimento das metas de universalização. (Redação dada 
pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003) 

§ 3º Na regulamentação do § 1º deste artigo, a ANEEL levará em conta as 
características da carga atendida, a rentabilidade do investimento, a 
capacidade econômica e financeira do distribuidor local, a preservação da 
modicidade tarifária e as desigualdades regionais. (Redação dada pela Lei nº 
10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 4º Na regulamentação deste artigo, a ANEEL levará em conta, dentre outros 
fatores, a taxa de atendimento da concessionária ou permissionária, 
considerada no global e desagregada por Município e a capacidade técnica, 
econômica e financeira necessárias ao atendimento das metas de 
universalização. (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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§ 5º A ANEEL também estabelecerá procedimentos para que o consumidor 
localizado nas áreas referidas no inciso II do caput possa antecipar seu 
atendimento, financiando ou executando, em parte ou no todo, as obras 
necessárias, devendo esse valor lhe ser restituído pela concessionária ou 
permissionária após a carência de prazo igual ao que seria necessário para 
obter sua ligação sem ônus. (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 6º Para as áreas atendidas por cooperativas de eletrificação rural serão 
consideradas as mesmas metas estabelecidas, quando for o caso, para as 
concessionárias ou permissionárias de serviço público de energia elétrica, onde 
esteja localizada a respectiva cooperativa de eletrificação rural, conforme 
regulamentação da ANEEL. (Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 7º O financiamento de que trata o § 5º deste artigo, quando realizado por 
órgãos públicos, inclusive da administração indireta, a exceção dos aportes a 
fundo perdido, visando a universalização do serviço, serão igualmente 
restituídos pela concessionária ou permissionária, ou se for o caso, cooperativa 
de eletrificação rural, devendo a ANEEL disciplinar o prazo de carência quando 
o fornecimento for em áreas com prazos de diferimento distintos. (Redação 
dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 8º O cumprimento das metas de universalização será verificado pela ANEEL, 
em periodicidade no máximo igual ao estabelecido nos contratos de concessão 
para cada revisão tarifária, devendo os desvios repercutir no resultado da 
revisão mediante metodologia a ser publicada.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 9º A ANEEL tornará públicas, anualmente, as metas de universalização do 
serviço público de energia elétrica. (Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 10. Não fixadas as áreas referidas nos incisos I e II do caput no prazo de um 
ano contado da publicação desta Lei e até que sejam fixadas, a obrigação de 
as concessionárias e permissionárias de serviço público de energia elétrica 
atenderem aos pedidos de ligação sem qualquer espécie ou tipo de ônus para 
o solicitante aplicar-se-á a toda a área concedida ou permitida. (Incluído pela 
Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prazo já decorrido e providência adotada. 

§ 11. A partir de 31 de julho de 2002 e até que entre em vigor a sistemática de 
atendimento por área, as concessionárias e permissionárias de serviço público 
de energia elétrica atenderão, obrigatoriamente e sem qualquer ônus para o 
consumidor, ao pedido de ligação cujo fornecimento possa ser realizado 
mediante a extensão de rede em tensão secundária de distribuição, ainda que 
seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede primária. (Incluído 
pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  
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Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prazo já decorrido e providência adotada. 

§ 12. No processo de universalização dos serviços públicos de energia elétrica 
no meio rural, serão priorizados os municípios com índice de atendimento aos 
domicílios inferior a oitenta e cinco por cento, calculados com base nos dados 
do Censo 2000 do IBGE, podendo ser subvencionada parcela dos 
investimentos com recurso da Reserva Global de Reversão, instituída pela Lei 
nº 5.655, de 20 de maio de 1971 e da Conta de Desenvolvimento Energético - 
CDE, de que trata o art. 13 desta Lei, nos termos da regulamentação. (Incluído 
pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 13. O Poder Executivo estabelecerá diretrizes específicas que criem as 
condições, os critérios e os procedimentos para a atribuição da subvenção 
econômica às concessionárias e permissionárias de serviço público de energia 
elétrica e, se for o caso, cooperativas de eletrificação rural e para a fiscalização 
da sua aplicação nos municípios beneficiados. (Incluído pela Lei nº 10.762, de 
11.11.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 15. Visando a universalização do serviço público de energia elétrica, a 
Aneel poderá promover licitações para outorga de permissões de serviço 
público de energia elétrica, em áreas já concedidas cujos contratos não 
contenham cláusula de exclusividade. (Vide Medida Provisória nº 144, de 
11.12.2003)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 1º As licitações poderão ser realizadas, por delegação, pelas Agências de 
Serviços Públicos Estaduais conveniadas, mediante a utilização de editais 
padronizados elaborados pela Aneel, inclusive o contrato de adesão, com 
observância da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e demais dispositivos 
legais específicos para o serviço público de energia elétrica, aplicando-se, no 
que couber e subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 2º É facultado à Aneel adotar a modalidade de tomada de preço, devendo, 
neste caso, mediante ações integradas com as Agências de Serviços Públicos 
Estaduais conveniadas, promover ampla divulgação visando o cadastramento 
de agentes interessados.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 3º A permissionária será contratada para prestar serviço público de energia 
elétrica utilizando-se da forma convencional de distribuição, podendo, 
simultaneamente, também prestar o serviço mediante associação ou 
contratação com agentes detentores de tecnologia ou titulares de autorização 
para fontes solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 4º À permissionária contratada na forma deste artigo é permitido realizar o 
fornecimento de energia elétrica a todos os consumidores, ligados ou não, 
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localizados na área permitida, independentemente de carga, tensão e dos 
prazos de carência previstos nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995.   

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: o art. 16 não cita prazo de carência. Os prazos de carência do art. 
15 já foram superados. 

§ 5º É vedado às concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, 
suas controladas e seus controladores, em qualquer grau de descendência ou 
ascendência, bem como outras sociedades igualmente controladas ou 
coligadas, independente do grau de colateralidade, participarem das licitações 
de que trata este artigo.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 6º A permissão de serviço público de energia elétrica contratada na forma 
deste artigo poderá prever condições e formas de atendimento específicas, 
compatíveis com a tecnologia utilizada. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 16. É vedado à concessionária e permissionária de serviço público federal 
de energia elétrica, bem como à sua controlada ou coligada, controladora direta 
ou indireta e outra sociedade igualmente controlada ou coligada da 
controladora comum, explorar o serviço público estadual de gás canalizado, 
salvo quando o controlador for pessoa jurídica de direito público interno.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 17. Os arts. 3º, 13, 17 e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
passam a vigorar com a seguinte redação: (Regulamento)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

        "Art. 3º ............................................................  

...................................................................... 

XI - estabelecer tarifas para o suprimento de energia elétrica realizado às 
concessionárias e permissionárias de distribuição, inclusive às Cooperativas de 
Eletrificação Rural enquadradas como permissionárias, cujos mercados 
próprios sejam inferiores a 300 GWh/ano, e tarifas de fornecimento às 
Cooperativas autorizadas, considerando parâmetros técnicos, econômicos, 
operacionais e a estrutura dos mercados atendidos;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

XII - estabelecer, para cumprimento por parte de cada concessionária e 
permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, as metas 
a serem periodicamente alcançadas, visando a universalização do uso da 
energia elétrica;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

XIII - efetuar o controle prévio e a posteriori de atos e negócios jurídicos a 
serem celebrados entre concessionárias, permissionárias, autorizadas e seus 
controladores, suas sociedades controladas ou coligadas e outras sociedades 
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controladas ou coligadas de controlador comum, impondo-lhes restrições à 
mútua constituição de direitos e obrigações, especialmente comerciais e, no 
limite, a abstenção do próprio ato ou contrato.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

..............................................................."(NR) 

"Art. 13 .........................................................  

....................................................................... 

§ 2º ..................................................................  

....................................................................... 

III - os recursos referidos neste artigo poderão ser contratados diretamente com 
Estados, Municípios, concessionárias e permissionárias de serviço público de 
energia elétrica e agentes autorizados, assim como Cooperativas de 
Eletrificação Rural, Cooperativas responsáveis pela implantação de infra-
estrutura em projetos de reforma agrária e Consórcios Intermunicipais; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

....................................................................... 

V - as condições de financiamento previstas no inciso IV poderão ser 
estendidas, a critério da Aneel, aos recursos contratados na forma do inciso III 
que se destinem a programas vinculados às metas de universalização do 
serviço público de energia elétrica nas regiões mencionadas no inciso II." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 17 .........................................................  

§ 1º O Poder Público que receber a comunicação adotará as providências 
administrativas para preservar a população dos efeitos da suspensão do 
fornecimento de energia elétrica, inclusive dando publicidade à contingência, 
sem prejuízo das ações de responsabilização pela falta de pagamento que 
motivou a medida.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 2º Sem prejuízo do disposto nos contratos em vigor, o atraso do pagamento 
de faturas de compra de energia elétrica e das contas mensais de seu 
fornecimento aos consumidores, do uso da rede básica e das instalações de 
conexão, bem como do recolhimento mensal dos encargos relativos às quotas 
da Reserva Global de Reversão - RGR, à compensação financeira pela 
utilização de recursos hídricos, ao uso de bem público, ao rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis - CCC, à Conta de Desenvolvimento Energético - 
CDE e à Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica, implicará a 
incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de até 5% 
(cinco por cento), a ser fixada pela Aneel, respeitado o limite máximo admitido 
pela legislação em vigor." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 26 ......................................................  
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...................................................................... 

V - os acréscimos de capacidade de geração, objetivando o aproveitamento 
ótimo do potencial hidráulico.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 1º A Aneel estipulará percentual de redução não inferior a 50% (cinqüenta 
por cento), a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de 
transmissão e distribuição, incidindo da produção ao consumo da energia 
comercializada pelos aproveitamentos de que trata o inciso I deste artigo e 
para os empreendimentos a partir de fontes eólica e biomassa, assim como os 
de cogeração qualificada, conforme regulamentação da Aneel, dentro dos 
limites de potências estabelecidas no referido inciso I.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 2º Ao aproveitamento referido neste artigo que funcionar interligado e ou 
integrado ao sistema elétrico, é assegurada a participação nas vantagens 
técnicas e econômicas da operação interligada, especialmente em sistemática 
ou mecanismo de realocação de energia entre usinas, destinado a mitigação 
dos riscos hidrológicos, devendo também se submeter ao rateio do ônus, 
quando ocorrer.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

....................................................................... 

§ 5º O aproveitamento referido no inciso I e aqueles a partir de fontes eólica, 
biomassa ou solar poderão comercializar energia elétrica com consumidor ou 
conjunto de consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou 
direito, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, independentemente dos 
prazos de carência constantes do art. 15 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, observada a regulamentação da Aneel.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 6º Quando dos acréscimos de capacidade de geração de que trata o inciso V 
deste artigo, a potência final da central hidrelétrica resultar superior a 30.000 
kW, o autorizado não fará mais jus ao enquadramento de pequena central 
hidrelétrica.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 7º As autorizações e concessões que venham a ter acréscimo de capacidade 
na forma do inciso V deste artigo poderão ser prorrogadas por prazo suficiente 
à amortização dos investimentos, limitado a 20 (vinte) anos.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 8º Fica reduzido para 50 kW o limite mínimo de carga estabelecido no § 5º 
deste artigo quando o consumidor ou conjunto de consumidores se situar no 
âmbito dos sistemas elétricos isolados." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 18. Os arts. 1º, 8º, 10 e 11, da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, 
passam a vigorar com a seguinte redação:  
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

"Art. 1º ............................................................  

...................................................................... 

"Art. 24 ............................................................  

...................................................................... 

XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás 
natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas 
da legislação específica;  

............................................................" (NR) 

"Art. 8º A quota anual da Reserva Global de Reversão – RGR ficará extinta ao 
final do exercício de 2010, devendo a Aneel proceder à revisão tarifária de 
modo a que os consumidores sejam beneficiados pela extinção do encargo." 
(NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art.10.........................................................  

..................................................................... 

§ 5º O disposto no caput não se aplica ao suprimento de energia elétrica à 
concessionária e permissionária de serviço público com mercado próprio 
inferior a 300 GWh/ano, cujas condições, prazos e tarifas continuarão a ser 
regulamentadas pela Aneel." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 11 .....................................................  

§ 1º É mantida temporariamente a aplicação da sistemática de rateio de ônus e 
vantagens, referida neste artigo, para as usinas termelétricas situadas nas 
regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, em operação em 6 de 
fevereiro de 1998, na forma a ser regulamentada pela Aneel, observando-se os 
seguintes prazos e demais condições de transição:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

..................................................................... 

§ 3º É mantida, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a partir da publicação desta Lei, 
a aplicação da sistemática de rateio do custo de consumo de combustíveis 
para geração de energia elétrica nos sistemas isolados, estabelecida pela Lei 
nº 8.631, de 4 de março de 1993, na forma a ser regulamentada pela Aneel, a 
qual deverá conter mecanismos que induzam à eficiência econômica e 
energética, à valorização do meio ambiente e à utilização de recursos 
energéticos locais, visando atingir a sustentabilidade econômica da geração de 
energia elétrica nestes sistemas, ao término do prazo estabelecido.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 4º Respeitado o prazo máximo fixado no § 3º, sub-rogar-se-á no direito de 
usufruir da sistemática ali referida, pelo prazo e forma a serem regulamentados 
pela Aneel, o titular de concessão ou autorização para:  
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

I - aproveitamento hidrelétrico de que trata o inciso I do art. 26 da Lei nº 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996, ou a geração de energia elétrica a partir de fontes 
eólica, solar, biomassa e gás natural, que venha a ser implantado em sistema 
elétrico isolado e substitua a geração termelétrica que utilize derivado de 
petróleo ou desloque sua operação para atender ao incremento do mercado;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

II - empreendimento que promova a redução do dispêndio atual ou futuro da 
conta de consumo de combustíveis dos sistemas elétricos isolados.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 5º O direito adquirido à sub-rogação independe das alterações futuras da 
configuração do sistema isolado, inclusive sua interligação a outros sistemas 
ou a decorrente de implantação de outras fontes de geração." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

Art. 19. O art. 4º da Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

"Art. 4º Fica designada a Eletrobrás para a aquisição da totalidade dos 
mencionados serviços de eletricidade de Itaipu.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

Parágrafo único. A Eletrobrás será o Agente Comercializador de Energia de 
Itaipu, ficando encarregada de realizar a comercialização da totalidade dos 
mencionados serviços de eletricidade, nos termos da regulamentação da 
Aneel." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

Art. 20. Deverão ser sub-rogados à Eletrobrás os compromissos de aquisição e 
repasse às concessionárias de distribuição dos serviços de eletricidade de 
Itaipu Binacional firmados por Furnas e Eletrosul, subsidiárias da Eletrobrás, 
com as concessionárias de distribuição de energia elétrica.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Alterada. Justificativa: 
Providência já adotada. 

Art. 21. Parcela do resultado da comercialização de energia de Itaipu será 
destinada, mediante rateio proporcional ao consumo individual e crédito do 
"bônus" nas contas de energia, aos consumidores do Sistema Elétrico Nacional 
Interligado integrantes das Classes Residencial e Rural, com consumo mensal 
inferior a 350 kWh, nos termos de regulamentação do Poder Executivo.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

Art. 22. O art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com a redação 
dada pelo art. 16 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar com 
a seguinte redação:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

"Art. 15 ............................................................  
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§ 1º A Eletrobrás, diretamente ou por meio de suas subsidiárias ou controladas, 
poderá associar-se, com aporte de recursos, para constituição de consórcios 
empresariais ou participação em sociedades, sem poder de controle, que se 
destinem à exploração da produção ou transmissão de energia elétrica sob 
regime de concessão ou autorização.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 2º A aquisição de bens e a contratação de serviços pela Eletrobrás e suas 
controladas Chesf, Furnas, Eletronorte, Eletrosul e Eletronuclear, poderá se dar 
nas modalidades de consulta e pregão, observado, no que for aplicável, o 
disposto nos arts. 55 a 58 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e nos 
termos de regulamento próprio.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica às contratações referentes a obras e 
serviços de engenharia, cujos procedimentos deverão observar as normas 
gerais de licitação e contratação para a Administração Pública." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

Art. 23. O art. 4º da Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, com a redação dada 
pelo art. 13 da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, passa a vigorar com a 
seguinte redação:(Regulamento)  

"Art. 4º ............................................................  

........................................................................ 

§ 4º A Eletrobrás, condicionado a autorização de seu conselho de 
administração e observado o disposto no art. 13 da Lei nº 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, destinará os recursos da RGR aos fins estipulados neste 
artigo, inclusive à concessão de financiamento, mediante projetos específicos 
de investimento:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

I - às concessionárias, permissionárias e cooperativas de eletrificação rural, 
para expansão dos serviços de distribuição de energia elétrica especialmente 
em áreas urbanas e rurais de baixa renda e para o programa de combate ao 
desperdício de energia elétrica.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

II - para instalações de produção a partir de fontes eólica, solar, biomassa e 
pequenas centrais hidrelétricas, assim como termelétrica associada a 
pequenas centrais hidrelétricas e conclusão de obras já iniciadas de geração 
termonuclear, limitado, neste último caso, a 10% (dez por cento) dos recursos 
disponíveis; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

III - para estudos de inventário e viabilidade de aproveitamento de potenciais 
hidráulicos, mediante projetos específicos de investimento;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 
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IV - para implantação de centrais geradoras de potência até 5.000 kW, 
destinadas exclusivamente ao serviço público em comunidades populacionais 
atendidas por sistema elétrico isolado; e 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

V - para o desenvolvimento e implantação de programas e projetos destinados 
ao combate ao desperdício e uso eficiente da energia elétrica, de acordo com 
as políticas e diretrizes estabelecidas para o Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica – Procel.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

...................................................................... 

§ 8º Para os fins deste artigo, a Eletrobrás instituirá programa de fomento 
específico para a utilização de equipamentos, de uso individual e coletivo, 
destinados à transformação de energia solar em energia elétrica, empregando 
recursos da Reserva Global de Reversão – RGR e contratados diretamente 
com as concessionárias e permissionárias." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

Art. 24. O art. 2º da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

"Art. 2º As concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção 
independente de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o 
montante de, no mínimo, 1% (um por cento) de sua receita operacional líquida 
em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, excluindo-se, por isenção, as 
empresas que gerem energia exclusivamente a partir de instalações eólica, 
solar, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração qualificada, 
observado o seguinte:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

............................................................" (NR) 

Art. 25. Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às 
unidades consumidoras enquadradas na Classe Rural, inclusive Cooperativas 
de Eletrificação Rural, serão concedidos ao consumo que se verifique na 
atividade de irrigação desenvolvida no horário compreendido entre 21h30 e 6 
horas do dia seguinte.  

Art. 25. Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às 
unidades consumidoras classificadas na Classe Rural, inclusive Cooperativas 
de Eletrificação Rural, serão concedidos ao consumo que se verifique na 
atividade de irrigação desenvolvida em um período diário contínuo de oito 
horas e trinta minutos de duração, facultado ao concessionário ou 
permissionário de serviço público de distribuição de energia elétrica o 
estabelecimento de escalas de horário para início, mediante acordo com os 
consumidores, garantido o horário compreendido entre vinte e uma horas e 
trinta minutos e seis horas do dia seguinte. (Redação dada pela Lei nº 10.762, 
de 11.11.2003) 

Art. 25. Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às 
unidades consumidoras classificadas na Classe Rural, inclusive Cooperativas 
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de Eletrificação Rural, serão concedidos ao consumo que se verifique na 
atividade de irrigação e aqüicultura desenvolvida em um período diário 
contínuo de 8h30m (oito horas e trinta minutos) de duração, facultado ao 
concessionário ou permissionário de serviço público de distribuição de energia 
elétrica o estabelecimento de escalas de horário para início, mediante acordo 
com os consumidores, garantido o horário compreendido entre 21h30m (vinte e 
uma horas e trinta minutos) e 6h (seis horas) do dia seguinte. (Redação dada 
pela Lei nº 11.196, de 2005)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 26. Fica a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, sociedade de economia 
mista, criada pela Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, autorizada a incluir no 
seu objeto social as atividades vinculadas à energia.   

Art. 27. No mínimo 50% (cinqüenta por cento) da energia elétrica 
comercializada pelas concessionárias geradoras de serviço público sob 
controle federal, inclusive o montante de energia elétrica reduzido dos 
contratos iniciais de que trata o inciso II do art. 10 da Lei nº 9.648, de 27 de 
maio de 1998, deverá ser negociada em leilões públicos, conforme disciplina 
estabelecida em resolução da Aneel. 

§ 1º A redução dos contratos iniciais de que trata o caput não confere direito às 
concessionárias geradoras a qualquer garantia tarifária em relação ao 
montante de energia liberada. 

§ 2º Os riscos hidrológicos ou de não cumprimento do contrato serão 
assumidos pela concessionária geradora vendedora da energia elétrica.  

 

Art. 27. As concessionárias e autorizadas de geração sob controle federal, 
estadual e municipal poderão comercializar energia elétrica na forma prevista 
nos arts. 1º e 2º da Medida Provisória no 144, de 11 de dezembro de 2003. 
(Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: A Medida Provisória nº 144/03 foi convertida na Lei nº 10.848, de 
2004. 

§ 1º A redução dos contratos iniciais de que trata o inciso II do art. 10 da Lei nº 
9.648, de 27 de maio de 1998, não confere direito às concessionárias 
geradoras a qualquer garantia tarifária em relação ao montante de energia 
liberada. (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.  
§ 2º  Os riscos hidrológicos ou de não cumprimento do contrato poderão ser 
assumidos pela concessionária geradora vendedora da energia elétrica.  
(Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à Itaipu Binacional e à Eletronuclear.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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§ 4º A energia elétrica das concessionárias de geração de serviço público sob 
controle societário dos Estados será comercializada de forma a assegurar 
publicidade, transparência e igualdade de acesso aos interessados.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 5º As concessionárias de geração de que trata o caput poderão comercializar 
energia elétrica conforme regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo nas 
seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 10.604, de 17.12.2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

I - leilões exclusivos com consumidores finais;(Incluído pela Lei nº 10.604, de 
17.12.2002)  

I - leilões exclusivos para consumidores finais ou por estes promovidos; 
(Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

II - aditamento dos contratos que estejam em vigor na data de publicação desta 
Lei, devendo a regulamentação estabelecer data limite e período de transição 
para a vigência deste aditivo; e (Incluído pela Lei nº 10.604, de 17.12.2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

III - outra forma estabelecida na regulamentação.(Incluído pela Lei nº 10.604, 
de 17.12.2002)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 6º As concessionárias de geração de serviço público sob controle federal ou 
estadual poderão negociar energia nas licitações, na modalidade de leilão, 
realizadas pelas concessionárias de serviço público de distribuição.(Incluído 
pela Lei nº 10.604, de 17.12.2002) 

§ 7º As concessionárias de geração de serviço público sob controle federal ou 
estadual poderão aditar os contratos iniciais ou equivalentes que estejam em 
vigor na data de publicação desta Lei, não se aplicando, neste caso, o disposto 
no caput e no inciso II do art. 10 da Lei 9.648, de 1998.(Incluído pela Lei nº 
10.604, de 17.12.2002) (Regulamento)  

§ 6º As concessionárias e autorizadas de geração sob controle federal, 
estadual ou municipal poderão negociar energia por meio de: (Redação dada 
pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Fusão com o inciso II deste parágrafo. 

I - leilões previstos no art. 2º da Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002, 
observado o disposto no art. 30 da Lei que resultou da conversão da Medida 
Provisória no 144, de 11 de dezembro de 2003; ou  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
A Medida Provisória nº 144/03 foi convertida na Lei nº 10.848, de 2004. O art. 
2º da Lei nº 10.604/02 foi revogado em função do início efetivo das operações 
da CCEE, conforme art. 30 da Lei nº 10.848/04. 
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II - leilões de ajuste previstos no § 3º do art. 2º da Lei que resultou da 
conversão da Medida Provisória no 144, de 11 de dezembro de 2003.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: A Medida Provisória nº 144/03 foi convertida na Lei nº 10.848, de 
2004. 

§ 7º  As concessionárias de geração de serviço público sob controle federal ou 
estadual, sob controle privado e os produtores independentes de energia 
poderão aditar, observados os critérios de prazo e montantes definidos em 
regulamentação específica, os contratos iniciais ou equivalentes que estejam 
em vigor na data de publicação desta Lei, não se aplicando, neste caso, o 
disposto no caput  e no inciso II do art. 10 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 
1998. (Regulamento)   (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Já não existem Contratos Iniciais vigentes. 

§ 8º As concessionárias de geração de serviço público sob controle federal ou 
estadual que atuem nos sistemas elétricos isolados poderão firmar contratos de 
compra e venda de energia elétrica, por modalidade diversa dos leilões 
previstos neste artigo, com o objetivo de contribuir para garantia de suprimento 
dos Estados atendidos pelos sistemas isolados. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 
2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada com alteração. 
Justificativa: Já não existem Contratos Iniciais vigentes. 

 

Art. 28. A parcela de energia elétrica que não for vendida no leilão público de 
que trata o art. 27 deverá ser, necessariamente, liquidada no mercado de curto 
prazo do MAE. 

Art. 28. A parcela de energia que não for comercializada na forma de que trata 
o art. 27 deverá ser liquidada no mercado de curto prazo do MAE.(Redação 
dada pela Lei nº 10.604, de 17.12.2002)  

Art. 28.  A parcela de energia elétrica que não for comercializada nas formas 
previstas no art. 27 desta Lei poderá ser liquidada no mercado de curto prazo 
do CCEE. (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 29. Fica prorrogado para 31 de dezembro de 2004 o prazo previsto no art. 
2º da Lei nº 10.274, de 10 de setembro de 2001, para a efetiva entrada em 
operação comercial das usinas enquadradas no Programa Prioritário de 
Termeletricidade.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Prazo 
esgotado. 

Art. 30. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória 
no 14, de 21 de dezembro de 2001.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. 
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Art. 31. O Poder Executivo, inclusive por meio da GCE, regulamentará o 
disposto nesta Lei, sem prejuízo das competências específicas nela previstas.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. 

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 26 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Pedro Malan 

Sérgio Silva do Amaral 

Francisco Luiz Sibut Gomide 

Silvano Gianni 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  29.4.2002 (Edição extra) 
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LEI Nº 10.604, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2002 
Conversão da MPv nº 64, de 2002 

Dispõe sobre recursos para subvenção a 
consumidores de energia elétrica da 
Subclasse Baixa Renda, dá nova redação 
aos arts. 27 e 28 da Lei nº 10.438, de 26 de 
abril de 2002, e dá outras providências. 

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

Art. 1º As concessionárias e permissionárias de serviço público de energia 
elétrica somente poderão oferecer os direitos emergentes e qualquer outro 
ativo vinculado à prestação de serviço público, em garantia de empréstimo, 
financiamento ou qualquer outra operação vinculada ao objeto da respectiva 
concessão.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, as concessionárias de serviço público de 
energia elétrica poderão oferecer garantias a financiamentos de 
empreendimentos de geração de energia elétrica de que participem direta ou 
indiretamente, outorgados antes da vigência desta Lei.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2003, as concessionárias de serviço público 
de distribuição somente poderão estabelecer contratos de compra de energia 
elétrica por meio de licitação, na modalidade de leilão, ou por meio dos leilões 
públicos previstos no art. 27 da Lei nº 10.438, de 2002.  (Revogação, vide lei 
10.848, de 2004)  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
O art. 2º da Lei nº 10.604/02 foi revogado em função do início efetivo das 
operações da CCEE, conforme art. 30 da Lei nº 10.848/04. 

§ 1º Excluem-se do disposto no caput:  

I - os direitos à contratação, entre as sociedades coligadas, controladas e 
controladoras ou vinculadas à controladora comum, nos limites estabelecidos 
em regulamentação; (Revogado pela Lei nº 10.848, de 2004) 

II – os contratos firmados por concessionárias e permissionárias de serviço 
público de energia elétrica que atuem nos sistemas isolados e os contratos 
bilaterais cujo objeto seja a compra e venda de energia produzida por fontes 
eólica, solar, pequenas centrais hidrelétricas e bio-massa.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: Revogado pelo 
art. 30 da Lei nº 10.848/04. 
§ 2º Para cobrir eventuais diferenças entre o montante de energia contratada e 
o mercado efetivamente realizado, as concessionárias de serviço público de 
distribuição de energia elétrica poderão celebrar contratos de compra e venda 
de energia elétrica de forma distinta da prevista no caput, conforme 
regulamentação a ser estabelecida.  
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Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Revogado pelo art. 30 da Lei nº 10.848/04. 

Art. 3º Os consumidores de energia elétrica das concessionárias ou 
permissionárias de serviço público que não exercerem a opção prevista nos 
arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, deverão substituir os 
atuais contratos de fornecimento de energia por contratos equivalentes de 
conexão e uso dos sistemas de transmissão e distribuição e de compra de 
energia elétrica.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 1º O valor da tarifa de energia elétrica referente aos contratos de compra de 
que trata o caput será estabelecido em conformidade com a política energética 
e por regulamentação da Aneel.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 2º A alteração dos contratos de que trata este artigo será realizada sem 
prejuízo dos direitos estabelecidos nos contratos em vigor, devendo as 
concessionárias e permissionárias, com antecedência de no mínimo noventa 
dias da sua extinção ou prorrogação automática, encaminhar para o 
consumidor o texto dos novos contratos.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 3º Na aplicação deste artigo, salvo as alterações necessárias para 
constituição dos contratos de conexão e uso dos sistemas elétricos, as 
decorrentes de dispositivos legais supervenientes e as livremente pactuadas 
pelas partes, é vedado à concessionária e permissionária introduzir 
unilateralmente nos novos contratos de fornecimento outras alterações.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 4º Fica autorizada a concessão de subsídio para redução da tarifa de 
transportes de gás natural com recursos provenientes de parcela do produto da 
arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, de que 
trata a Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001.  

Parágrafo único. O montante anual do subsídio não poderá ultrapassar a R$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), observados os limites da Lei 
Orçamentária Anual.  

Art. 5º Fica autorizada a concessão de subvenção econômica com a finalidade 
de contribuir para a modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica 
aos consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda a 
que se refere a Lei nº 10.438, de 2002, com efeito a partir da data de sua 
publicação.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 1º A subvenção de que trata este artigo será custeada com recursos 
financeiros oriundos:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

I - do adicional de dividendos devidos à União pela Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. - Eletrobrás, associado às receitas adicionais auferidas pelas 
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concessionárias geradoras de serviço público, sob controle federal, com a 
comercialização de energia elétrica nos leilões públicos de que trata o art. 27 
da Lei nº 10.438, de 2002; e  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

II – na insuficiência dos recursos previstos no inciso I, nos exercícios de 2002 e 
2003, com recursos da Reserva Global de Reversão – RGR, instituída pela Lei 
nº 5.655, de 20 de maio de 1971, cuja prorrogação de arrecadação foi 
estendida até o ano 2010, por força do art. 18 da Lei nº 10.438, de 2002.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prazo já decorrido. A prorrogação de arrecadação já está tratada na Seção I do 
CAPÍTULO relativo à “RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO”. 

§ 2º Para efeito de cálculo do adicional de dividendos de que trata o § 1º, serão 
consideradas as receitas oriundas da comercialização da energia elétrica 
decorrente da redução gradual de contratação de que trata o inciso II do art. 10 
da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.   

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada, com alteração. 
Justificativa: O inciso II do art. 10 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, faz 
referência aos “contratos iniciais”, não mais vigentes e que não estão 
considerados na Lei Consolidada. A energia compulsoriamente contratada de 
1998 a 2006 está atualmente sendo vendida nos leilões no mercado regulado 
ou no ACL. 

§ 3º O montante associado de no mínimo sessenta e no máximo oitenta por 
cento do adicional de dividendos referido no § 1º será utilizado no custeio da 
subvenção a que se refere este artigo.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 4º Competirá à Aneel implementar a aplicação dos recursos da subvenção 
econômica referida neste artigo.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 6º Os arts. 27 e 28 da Lei nº 10.438, de 2002, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 27. .........................................................................  

................................................................................. 

§ 5º As concessionárias de geração de que trata o caput poderão comercializar 
energia elétrica conforme regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo nas 
seguintes formas: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

I - leilões exclusivos com consumidores finais; 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 
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II - aditamento dos contratos que estejam em vigor na data de publicação desta 
Lei, devendo a regulamentação estabelecer data limite e período de transição 
para a vigência deste aditivo; e 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

III - outra forma estabelecida na regulamentação.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 6º As concessionárias de geração de serviço público sob controle federal ou 
estadual poderão negociar energia nas licitações, na modalidade de leilão, 
realizadas pelas concessionárias de serviço público de distribuição.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

§ 7º As concessionárias de geração de serviço público sob controle federal ou 
estadual poderão aditar os contratos iniciais ou equivalentes que estejam em 
vigor na data de publicação desta Lei, não se aplicando, neste caso, o disposto 
no caput e no inciso II do art. 10 da Lei 9.648, de 1998." (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

"Art. 28. A parcela de energia que não for comercializada na forma de que trata 
o art. 27 deverá ser liquidada no mercado de curto prazo do MAE."(NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Alterada. 

Art. 7º O Poder Executivo editará os atos necessários à regulamentação desta 
Lei, e da Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002, no que couber.  

Revogado por consolidação. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 17 de dezembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Pedro Malan 

Guilherme Gomes Dias 

Francisco Gomide 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  18.12.2002 



 147 

LEI Nº 10.762, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2003 
Dispõe sobre a criação do Programa 
Emergencial e Excepcional de Apoio às 
Concessionárias de Serviços Públicos de 
Distribuição de Energia Elétrica, altera as 
Leis nos 8.631, de 4 de março de 1993, 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, 10.438, 
de 26 de abril de 2002, e dá outras 
providências. 

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

        Art. 1o Fica instituído o Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às 
Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, 
destinado a suprir a insuficiência de recursos decorrente do adiamento da 
aplicação do mecanismo de compensação de que trata o art. 1o da Medida 
Provisória no 2.227, de 4 de setembro de 2001, para os reajustes e revisões 
tarifárias realizados entre 8 de abril de 2003 e 7 de abril de 2004, por meio de 
financiamento a ser concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES.   

Revogado por consolidação, inclusive parágrafos. Não considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Prazos já vencidos e programa implantado. 
       § 1o  Poderão ser beneficiárias do Programa as concessionárias que 
tiverem o direito à compensação a que alude o caput, atenderem às exigências 
legais para obtenção de crédito concedido com recursos públicos e estiverem 
adimplentes com as empresas integrantes do Sistema BNDES.  

        § 2o  O valor a ser financiado será apurado e informado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, observada a legislação vigente.  

        § 3o  A aplicação do disposto no caput fica condicionada à renúncia 
expressa do beneficiário do financiamento a pretenso ou alegado direito, a 
ação judicial, em curso ou futura, ou a revisão tarifária extraordinária que 
possam ou venham a existir relativamente ao adiamento da compensação 
referido neste artigo.  

        § 4o  Para a execução do disposto neste artigo, o BNDES procederá ao 
enquadramento da operação de forma automática e à análise cadastral 
simplificada, e as beneficiárias apresentarão os documentos exigidos por lei e 
as demais comprovações determinadas pelo BNDES, que deverão ser 
efetuadas mediante declarações dos administradores das concessionárias.  

        § 5o  O prazo de carência para a amortização do financiamento a ser 
concedido às empresas será de até sessenta dias, a contar das revisões ou 
reajustes tarifários anuais que vierem a ser realizados entre 8 de abril de 2004 
e 7 de abril de 2005.  

        § 6o  O prazo de amortização dos financiamentos será de vinte e quatro 
meses e poderá ser ajustado à arrecadação decorrente do aumento tarifário 
correspondente ao adiamento da aplicação do mecanismo de compensação de 
que trata o caput.  
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        § 7o  Os recursos do financiamento serão liberados após a apresentação, 
pelas concessionárias, da documentação pertinente, em tempo hábil, e do 
cumprimento das condições de utilização do crédito estabelecidas 
contratualmente pelo BNDES, da seguinte forma:  

        I - cinqüenta por cento até sessenta dias, a partir da data dos respectivos 
reajustes ou revisões tarifários anuais realizados entre 8 de abril de 2003 e 7 
de abril de 2004, observado o disposto no § 8o;  

        II - trinta por cento em cento e oitenta dias, a contar da data dos 
respectivos reajustes ou revisões tarifários anuais realizados entre 8 de abril de 
2003 e 7 de abril de 2004; e 

        III - os restantes vinte por cento em duzentos e setenta dias, a contar da 
data dos respectivos reajustes ou revisões tarifários anuais realizados entre 8 
de abril de 2003 e 7 de abril de 2004.  

        § 8o  Para as concessionárias que já tiveram adiada a aplicação do 
mecanismo de compensação a que se refere o caput, o prazo previsto no 
inciso I do § 7o será de até sessenta dias, a contar da publicação desta Lei.  

        § 9o  As parcelas referidas no § 7o poderão ser liberadas pelo BNDES nos 
quinze dias úteis anteriores ou posteriores ao termo final dos prazos 
estabelecidos em seus incisos.  

        § 10.  Os recursos relativos às parcelas discriminadas no § 7o serão 
atualizados pela média ajustada dos financiamentos diários apurados no 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, desde a data do 
reajuste ou da revisão tarifária anual até a liberação da respectiva parcela à 
beneficiária.  

        § 11.  O saldo devedor do financiamento devido ao BNDES será 
atualizado pela média ajustada dos financiamentos diários apurados no SELIC, 
acrescido de encargos de até um e meio por cento ao ano.  

        § 12.  As operações financeiras contarão com garantia em primeiro grau 
de recebíveis, em percentual do faturamento da beneficiária, equivalente à 
parcela do aumento tarifário a ser concedido à empresa beneficiária entre 8 de 
abril de 2004 e 7 de abril de 2005, correspondente ao adiamento da 
compensação a que se refere o caput, conforme montante apurado e 
informado pela ANEEL.  

        § 13.  Fica autorizada a interveniência da ANEEL, especialmente para 
assumir a obrigação de, na hipótese de extinção de concessão, incluir, como 
condição para outorga de nova concessão, no processo licitatório para 
exploração dos serviços públicos, a sub-rogação, pelo novo concessionário, 
das obrigações decorrentes do financiamento de que trata esta Lei.  

        § 14.  Os recursos a serem liberados pelo BNDES serão prioritariamente 
destinados ao adimplemento das obrigações intra-setoriais assumidas pelo 
beneficiário com os agentes do setor elétrico.  

        § 15.  As informações a respeito de obrigações intra-setoriais necessárias 
ao cumprimento do § 14 deverão ser prestadas pela ANEEL ao BNDES.  
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        § 16.  As demais condições de financiamento serão definidas pelo 
BNDES.  

        Art. 2o  Sem prejuízo do atendimento das finalidades específicas previstas 
em lei e a critério do Ministro de Estado da Fazenda, poderão ser destinadas à 
amortização da dívida pública federal as disponibilidades das fontes de 
recursos existentes no Tesouro Nacional no encerramento do exercício de 
2002 não comprometidas com os restos a pagar, excetuadas aquelas     
decorrentes de vinculação constitucional.  

        Art. 3o  Fica a União autorizada a conceder financiamento ao BNDES, com 
o objetivo de atender ao Programa instituído com base no art. 1o desta Lei.  

        § 1o  A despesa prevista neste artigo poderá ser atendida com os recursos 
arrecadados na forma do art. 2o desta Lei.  

        § 2o  O Conselho Monetário Nacional estabelecerá as condições 
normativas que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto no caput 
deste artigo.  

        Art. 4o  As vedações constantes do art. 39 da Lei no 4.131, de 3 de 
setembro de 1962, não se aplicam ao financiamento de que trata o art. 1o desta 
Lei e às operações de crédito que vierem a ser realizadas pelo BNDES com as 
concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e com 
as empresas signatárias de contratos iniciais e equivalentes, assim 
reconhecidos em resolução da ANEEL.  

Revogado por consolidação, inclusive parágrafo. Não considerado na Lei Consolidada. 
Justificativa: Prazos já vencidos e programa implantado. 
        § 1o  Fica autorizada a concessão de financiamento de que trata o art. 1o 
desta Lei a entidades cujo controle acionário pertença a pessoas jurídicas de 
direito público interno ou a suas subsidiárias ou controladas.  

        § 2o (VETADO)  

        Art. 5o  As empresas públicas e as sociedades de economia mistas 
federais ficam autorizadas a apresentar a renúncia de que trata o § 3o do art. 1o 
desta Lei.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prazos já vencidos e programa implantado. 

        Art. 6o  O saldo relativo ao adiamento da compensação referido no art. 1o 
será atualizado, desde a data de seu reconhecimento na tarifa até sua efetiva 
compensação, pela taxa média ajustada dos financiamentos diários de títulos 
públicos federais, apurada no SELIC, acumulada no período, acrescida de até 
um e meio por cento ao ano.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada. Justificativa: 
Prazos já vencidos e programa implantado. 

        Art. 7o Os arts. 8o e 10 da Lei no 8.631, de 4 de março de 1993, passam a 
vigorar com a seguinte redação:  

Revogado por consolidação.  Considerado na lei alterada. 

"Art. 8o..........................................................................................  
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Parágrafo único. (VETADO)  

"Art. 10. O inadimplemento no recolhimento das parcelas das quotas anuais de 
Reserva Global de Reversão - RGR, Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, Conta de Desenvolvimento 
Energético – CDE, e Conta de Consumo de Combustíveis - CCC, da 
compensação financeira pela utilização de recursos hídricos pelas 
concessionárias, acarretará a impossibilidade de revisão e reajustamento de 
seus níveis de tarifas, independentemente do que dispuser o contrato 
respectivo e de recebimento de recursos provenientes da CCC, CDE e RGR." 
(NR)  

        Art. 8o Os arts. 17 e 26 da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com 
a redação dada pela Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, passam a vigorar 
com a seguinte redação:  

Revogado por consolidação.  Considerado na lei alterada. 

"Art. 17.........................................................................................  

§ 2o Sem prejuízo do disposto nos contratos em vigor, o atraso do pagamento 
de faturas de compra de energia elétrica e das contas mensais de seu 
fornecimento aos consumidores, do uso da rede básica e das instalações de 
conexão, bem como do recolhimento mensal dos encargos relativos às quotas 
da Reserva Global de Reversão – RGR, à compensação financeira pela 
utilização de recursos hídricos, ao uso de bem público, ao rateio da Conta de 
Consumo de Combustíveis – CCC, à Conta de Desenvolvimento Energético – 
CDE, ao Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – 
PROINFA e à Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica, implicará 
a incidência de juros de mora de um por cento ao mês e multa de até cinco por 
cento, a ser fixada pela ANEEL, respeitado o limite máximo admitido pela 
legislação em vigor." (NR)  

"Art. 26.........................................................................................  

§ 1o Para o aproveitamento referido no inciso I do caput, os empreendimentos 
hidroelétricos com potência igual ou inferior a 1.000 kW e aqueles com base 
em fontes solar, eólica, biomassa e co-geração qualificada, conforme 
regulamentação da ANEEL, cuja potência instalada seja menor ou igual a 
30.000 kW, a ANEEL estipulará percentual de redução não inferior a cinqüenta 
por cento a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de 
transmissão e de distribuição, incidindo na produção e no consumo da energia 
comercializada pelos aproveitamentos.  

§ 5o O aproveitamento referido no inciso I do caput, os empreendimentos com 
potência igual ou inferior a 1.000 kW e aqueles com base em fontes solar, 
eólica, biomassa, cuja potência instalada seja menor ou igual a 30.000 kW, 
poderão comercializar energia elétrica com consumidor, ou conjunto de 
consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito cuja 
carga seja maior ou igual a 500kW, independentemente dos prazos de carência 
constante do art. 15 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, observada a 
regulamentação da ANEEL, podendo o fornecimento ser complementado por 
empreendimentos de geração associados às fontes aqui referidas, visando a 
garantia de suas disponibilidades energéticas mas limitado a quarenta e nove 
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por cento da energia média que produzirem, sem prejuízo do previsto no § 1o e 
§ 2o.  

........................................................................................." (NR) 

        Art. 9o Os artigos 3o, 5o, 13, 14 e 25 da Lei no 10.438, de 26 de abril de 
2002, passam a vigorar com a seguinte redação:  

Revogado por consolidação.  Considerado na lei alterada. 

"Art. 3o.........................................................................................  

I – na primeira etapa do programa:  

a) os contratos serão celebrados pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 
ELETROBRÁS até 29 de abril de 2004, para a implantação de 3.300 MW de 
capacidade, em instalações de produção com início de funcionamento previsto 
para até 30 de dezembro de 2006, assegurando a compra da energia a ser 
produzida no prazo de vinte anos, a partir da data de entrada em operação 
definida no contrato, observados os valores e pisos definidos na alínea b;  

b) a contratação a que se refere a alínea a deverá ser distribuída igualmente, 
em termos de capacidade instalada, por cada uma das fontes participantes do 
programa e a aquisição da energia será feita pelo valor econômico 
correspondente à tecnologia específica de cada fonte, valor este a ser definido 
pelo Poder Executivo, mas tendo como pisos cinqüenta por cento, setenta por 
cento e noventa por cento da tarifa média nacional de fornecimento ao 
consumidor final dos últimos doze meses, para a produção concebida a partir 
de biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e energia eólica, 
respectivamente;  

c) o valor pago pela energia elétrica adquirida na forma deste inciso I, os custos 
administrativos, financeiros e encargos tributários incorridos pela 
ELETROBRÁS na contratação, serão rateados, após prévia exclusão da 
Subclasse Residencial Baixa Renda cujo consumo seja igual ou inferior a 
80kWh/mês, entre todas as classes de consumidores finais atendidas pelo 
Sistema Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo 
verificado;  

d) a contratação das instalações de que trata este inciso I, far-se-á mediante 
Chamada Pública para conhecimento dos interessados, considerando, no 
conjunto de cada fonte específica, daquelas habilitadas, primeiramente as que 
tiverem as Licenças Ambientais de Instalação – LI – mais antigas, 
prevalecendo, em cada instalação, a data de emissão da primeira LI, caso 
tenha ocorrido prorrogação ou nova emissão, limitando-se a contratação por 
Estado a vinte por cento das fontes eólica e biomassa e quinze por cento da 
Pequena Central Hidrelétrica - PCH;  

e) concluído o processo definido na alínea d sem a contratação do total 
previsto por fonte e existindo ainda empreendimentos com Licença Ambiental 
de Instalação – LI – válidas, o saldo remanescente por fonte será distribuído 
entre os Estados de localização desses empreendimentos, na proporção da 
oferta em kW (quilowatt), reaplicando-se o critério de antigüidade da LI até a 
contratação do total previsto por fonte;  
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f) será admitida a participação direta de fabricantes de equipamentos de 
geração, sua controlada, coligada ou controladora na constituição do Produtor 
Independente Autônomo, desde que o índice de nacionalização dos 
equipamentos e serviços seja, na primeira etapa, de, no mínimo sessenta por 
cento em valor e, na segunda etapa, de, no mínimo, noventa por cento em 
valor;  

g) fica a ELETROBRÁS autorizada, no caso da não contratação a que se refere 
as alíneas d e e, pela insuficiência de projetos habilitados, a celebrar contratos 
por fonte até 30 de outubro de 2004, da diferença entre os 1.100 MW e a 
capacidade contratada por fonte, seguindo os mesmos critérios adotados nas 
alíneas d e e;  

h) no caso das metas estipuladas para cada uma das fontes não terem sido 
atingidas conforme estabelece a alínea g caberá à ELETROBRÁS contratar 
imediatamente as quotas remanescentes de potência entre os projetos 
habilitados nas demais fontes, seguindo o critério de antigüidade da Licença 
Ambiental de Instalação;  

II – na segunda etapa do programa:  

b) os contratos serão celebrados pela ELETROBRÁS, com prazo de duração 
de vinte anos e preço equivalente ao valor econômico correspondente à 
geração de energia competitiva, definida como o custo médio ponderado de 
geração de novos aproveitamentos hidráulicos com potência superior a 30.000 
kW e centrais termelétricas a gás natural, calculado pelo Poder Executivo;  

d) o produtor de energia alternativa fará jus a um crédito complementar, 
calculado pela diferença entre o valor econômico correspondente à tecnologia 
específica de cada fonte, valor este a ser definido pelo Poder Executivo, e o 
valor recebido da ELETROBRÁS, para produção concebida a partir de 
biomassa, pequena central hidrelétrica e eólica;  

i) o valor pago pela energia elétrica adquirida na forma deste inciso II, os custos 
administrativos, financeiros e os encargos tributários incorridos pela 
ELETROBRÁS na contratação, serão rateados, após prévia exclusão da 
Subclasse Residencial Baixa Renda cujo consumo seja igual ou inferior a 
80kWh/mês, entre todas as classes de consumidores finais atendidos pelo 
Sistema Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente ao consumo 
verificado.  

§ 1o Produtor Independente é Autônomo quando sua sociedade, não sendo ela 
própria concessionária de qualquer espécie, não é controlada ou coligada de 
concessionária de serviço público ou de uso do bem público de geração, 
transmissão ou distribuição de energia elétrica, nem de seus controladores ou 
de outra sociedade controlada ou coligada com o controlador comum.  

§ 2o Poderá o Poder Executivo autorizar à ELETROBRÁS realizar contratações 
com Produtores Independentes que não atendam os requisitos do § 1o, desde 
que o total contratado não ultrapasse a vinte e cinco por cento da programação 
anual e dessas contratações não resulte preterição de oferta de Produtor 
Independente Autônomo, observando-se, no caso da energia eólica, que na 
primeira etapa do Programa o total das contratações seja distribuído 
igualmente entre Autônomos e não Autônomos.  
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§ 3o Caberá ao Ministério de Minas Energia a elaboração de Guia de 
Habilitação por fonte, consignando as informações complementares às 
Licenças Ambientais de Instalação, necessárias à participação no PROINFA.  

§ 4o Somente poderão participar da Chamada Pública, Produtores que 
comprovem um grau de nacionalização dos equipamentos e serviços de, no 
mínimo, sessenta por cento, na primeira etapa e noventa por cento na segunda 
etapa, em cada empreendimento.  

§ 5o As concessionárias, permissionárias e o Operador Nacional do Sistema - 
ONS emitirão documento conclusivo relativo ao processo de acesso aos 
sistemas de transmissão e distribuição, conforme Procedimentos de Rede, no 
prazo máximo de trinta dias após a contratação do empreendimento pela 
ELETROBRÁS, cabendo à ANEEL diligenciar no sentido de garantir o livre 
acesso do empreendimento contratado pelo critério de mínimo custo global de 
interligação e reforços nas redes, decidindo eventuais divergências e 
observando os prazos de início de funcionamento das centrais geradoras 
estabelecidos neste artigo." (NR)  

"Art. 5o.........................................................................................  

§ 5o (VETADO)  

"Art. 13. Fica criada a Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, visando o 
desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade da energia 
produzida a partir de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, 
gás natural e carvão mineral nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas 
interligados, promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo 
o território nacional e garantir recursos para atendimento à subvenção 
econômica destinada à modicidade da tarifa de fornecimento de energia 
elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa 
Renda, devendo seus recursos se destinar às seguintes utilizações:  

I - .........................................................................................  

b) para garantir até cem por cento do valor do combustível ao seu 
correspondente produtor, incluído o valor do combustível secundário 
necessário para assegurar a operação da usina, mantida a obrigatoriedade de 
compra mínima de combustível estipulada nos contratos vigentes na data de 
publicação desta Lei, a partir de 1o de janeiro de 2004, destinado às usinas 
termelétricas a carvão mineral nacional, desde que estas participem da 
otimização dos sistemas elétricos interligados, compensando-se, os valores a 
serem recebidos a título da sistemática de rateio de ônus e vantagens para as 
usinas termelétricas de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 11 da Lei no 9.648, de 
27 de maio de 1998, podendo a ANEEL ajustar o percentual do reembolso ao 
gerador, segundo critérios que considerem sua rentabilidade competitiva e 
preservem o atual nível de produção da indústria produtora do combustível;  

V – para a promoção da universalização do serviço de energia elétrica em todo 
o território nacional e para garantir recursos à subvenção econômica destinada 
à modicidade tarifária para a subclasse baixa renda, assegurado, nos anos de 
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 percentuais mínimos da receita anual da CDE 
de quinze por cento, dezessete por cento, vinte por cento, vinte e cinco por 
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cento e trinta por cento, respectivamente, para utilização na instalação de 
transporte de gás natural previsto no inciso I deste artigo.  

§ 3o As quotas de que trata o § 1o serão reajustadas anualmente, a partir do 
ano de 2002, na proporção do crescimento do mercado de cada agente e, a 
partir do ano 2004, também atualizadas monetariamente por índice a ser 
definido pelo Poder Executivo.  

§ 8o Os recursos provenientes do pagamento pelo uso de bem público e das 
multas impostas aos agentes do Setor serão aplicados, exclusivamente, no 
desenvolvimento da universalização do serviço público de energia elétrica, 
enquanto requerido, na forma da regulamentação da ANEEL.  

§ 9o O saldo dos recursos da CDE eventualmente não utilizados em cada ano 
no custo das instalações de transporte de gás natural será destinado à mesma 
utilização no ano seguinte, somando-se à receita anual do exercício." (NR)  

"Art. 14. .........................................................................................  

I - áreas, progressivamente crescentes, em torno das redes de distribuição, no 
interior das quais o atendimento em tensão inferior a 2,3kV, ainda que 
necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kV, e 
carga instalada na unidade consumidora de até 50kW, será sem ônus de 
qualquer espécie para o solicitante que possuir característica de 
enquadramento no Grupo B, excetuado o subgrupo iluminação pública, e que 
ainda não for atendido com energia elétrica pela distribuidora local;  

II - áreas, progressivamente decrescentes, no interior das quais o atendimento 
em tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária 
de tensão inferior ou igual a 138kV, e carga instalada na unidade consumidora 
de até 50kW, poderá ser diferido pela concessionária ou permissionária para 
horizontes temporais preestabelecidos pela ANEEL, quando o solicitante do 
serviço, que possuir característica de enquadramento no Grupo B, excetuado o 
subgrupo iluminação pública, e que ainda não for atendido com energia elétrica 
pela distribuidora local, será atendido sem ônus de qualquer espécie.  

§ 1o O atendimento dos pedidos de nova ligação ou aumento de carga dos 
consumidores que não se enquadram nos termos dos incisos I e II deste artigo, 
será realizado à custa da concessionária ou permissionária, conforme 
regulamento específico a ser estabelecido pela ANEEL, que deverá ser 
submetido a Audiência Pública.  

§ 2o É facultado ao consumidor de qualquer classe contribuir para o seu 
atendimento, com vistas em compensar a diferença verificada entre o custo 
total do atendimento e o limite a ser estabelecido no § 1o.  

§ 3o Na regulamentação do § 1o, a ANEEL levará em conta as características 
da carga atendida, a rentabilidade do investimento, a capacidade econômica e 
financeira do distribuidor local e a preservação da modicidade tarifária.  

§ 4o Na regulamentação deste artigo, a ANEEL levará em conta, dentre outros 
fatores, a taxa de atendimento da concessionária ou permissionária, 
considerada no global e a capacidade técnica, econômica e financeira 
necessárias ao atendimento das metas de universalização.  
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§ 5o A ANEEL também estabelecerá procedimentos para que o consumidor 
localizado nas áreas referidas no inciso II do caput possa antecipar seu 
atendimento, financiando ou executando, em parte ou no todo, as obras 
necessárias, devendo esse valor lhe ser restituído pela concessionária ou 
permissionária após a carência de prazo igual ao que seria necessário para 
obter sua ligação sem ônus.  

§ 6o Para as áreas atendidas por cooperativas de eletrificação rural serão 
consideradas as mesmas metas estabelecidas, quando for o caso, para as 
concessionárias ou permissionárias de serviço público de energia elétrica, onde 
esteja localizada a respectiva cooperativa de eletrificação rural, conforme 
regulamentação da ANEEL.  

§ 7o O financiamento de que trata o § 5o deste artigo, quando realizado por 
órgãos públicos, inclusive da administração indireta, a exceção dos aportes a 
fundo perdido, visando a universalização do serviço, serão igualmente 
restituídos pela concessionária ou permissionária, ou se for o caso, cooperativa 
de eletrificação rural, devendo a ANEEL disciplinar o prazo de carência quando 
o fornecimento for em áreas com prazos de diferimento distintos.  

§ 8o O cumprimento das metas de universalização será verificado pela ANEEL, 
em periodicidade no máximo igual ao estabelecido nos contratos de concessão 
para cada revisão tarifária, devendo os desvios repercutir no resultado da 
revisão mediante metodologia a ser publicada.  

§ 9o A ANEEL tornará públicas, anualmente, as metas de universalização do 
serviço público de energia elétrica.  

§ 10. Não fixadas as áreas referidas nos incisos I e II do caput no prazo de um 
ano contado da publicação desta Lei e até que sejam fixadas, a obrigação de 
as concessionárias e permissionárias de serviço público de energia elétrica 
atenderem aos pedidos de ligação sem qualquer espécie ou tipo de ônus para 
o solicitante aplicar-se-á a toda a área concedida ou permitida.  

§ 11. A partir de 31 de julho de 2002 e até que entre em vigor a sistemática de 
atendimento por área, as concessionárias e permissionárias de serviço público 
de energia elétrica atenderão, obrigatoriamente e sem qualquer ônus para o 
consumidor, ao pedido de ligação cujo fornecimento possa ser realizado 
mediante a extensão de rede em tensão secundária de distribuição, ainda que 
seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede primária.  

§ 12. No processo de universalização dos serviços públicos de energia elétrica 
no meio rural, serão priorizados os municípios com índice de atendimento aos 
domicílios inferior a oitenta e cinco por cento, calculados com base nos dados 
do Censo 2000 do IBGE, podendo ser subvencionada parcela dos 
investimentos com recurso da Reserva Global de Reversão, instituída pela Lei 
no 5.655, de 20 de maio de 1971 e da Conta de Desenvolvimento Energético - 
CDE, de que trata o art. 13 desta Lei, nos termos da regulamentação.  

§ 13. O Poder Executivo estabelecerá diretrizes específicas que criem as 
condições, os critérios e os procedimentos para a atribuição da subvenção 
econômica às concessionárias e permissionárias de serviço público de energia 
elétrica e, se for o caso, cooperativas de eletrificação rural e para a fiscalização 
da sua aplicação nos municípios beneficiados." (NR)  
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"Art. 25. Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às 
unidades consumidoras classificadas na Classe Rural, inclusive Cooperativas 
de Eletrificação Rural, serão concedidos ao consumo que se verifique na 
atividade de irrigação desenvolvida em um período diário contínuo de oito 
horas e trinta minutos de duração, facultado ao concessionário ou 
permissionário de serviço público de distribuição de energia elétrica o 
estabelecimento de escalas de horário para início, mediante acordo com os 
consumidores, garantido o horário compreendido entre vinte e uma horas e 
trinta minutos e seis horas do dia seguinte." (NR)  

        Art. 10. O § 4o do art. 11 da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, passa a 
vigorar acrescido do seguinte inciso III:  

Revogado por consolidação.  Considerado na lei alterada. 

"Art. 11. .........................................................................................  

§ 4o .........................................................................................  

III – aproveitamento hidrelétrico com potência maior que 30MW, concessão já 
outorgada, a ser implantado inteiramente em sistema elétrico isolado e 
substitua a geração termelétrica que utilize derivado de petróleo, com a sub-
rogação limitada a, no máximo, cinqüenta por cento do valor do 
empreendimento e até que a quantidade de aproveitamentos sub-rogados 
atinja um total de 120 MW de potência instalada." (NR)  

        Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 11 de novembro de 2003; 182o da Independência e 115o da 
República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Márcio Fortes de Almeida 

Dilma Vana Rousseff 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 12.11.2003 
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LEI Nº 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005. 

Mensagem de veto  

(Regulamento)  

Conversão da MPv nº 255, de 2005  

Texto compilado 

Institui o Regime Especial de Tributação 
para a Plataforma de Exportação de 
Serviços de Tecnologia da Informação - 
REPES, o Regime Especial de Aquisição 
de Bens de Capital para Empresas 
Exportadoras - RECAP e o Programa de 
Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos 
fiscais para a inovação tecnológica; altera o 
Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 
1967, o Decreto no 70.235, de 6 de março 
de 1972, o Decreto-Lei no 2.287, de 23 de 
julho de 1986, as Leis nos 4.502, de 30 de 
novembro de 1964, 8.212, de 24 de julho 
de 1991, 8.245, de 18 de outubro de 1991, 
8.387, de 30 de dezembro de 1991, 8.666, 
de 21 de junho de 1993, 8.981, de 20 de 
janeiro de 1995, 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, 9.311, de 24 
de outubro de 1996, 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, 9.718, de 27 de 
novembro de 1998, 10.336, de 19 de 
dezembro de 2001, 10.438, de 26 de abril 
de 2002, 10.485, de 3 de julho de 2002, 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30 
de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de 
2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
11.033, de 21 de dezembro de 2004, 
11.051, de 29 de dezembro de 2004, 
11.053, de 29 de dezembro de 2004, 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 11.128, 
de 28 de junho de 2005, e a Medida 
Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 
2001; revoga a Lei no 8.661, de 2 de junho 
de 1993, e dispositivos das Leis nos 8.668, 
de 25 de junho de 1993, 8.981, de 20 de 
janeiro de 1995, 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, 10.755, de 3 de 
novembro de 2003, 10.865, de 30 de abril 
de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, e 
da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de 
agosto de 2001; e dá outras providências. 



 158 

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

CAPÍTULO I 

DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO PARA A PLATAFORMA DE 
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 

REPES 

Art. 1o Fica instituído o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de 
Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - Repes, nos termos 
desta Lei. (Regulamento) 

Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará, em regulamento, as condições 
necessárias para a habilitação ao Repes. 

Art. 2o É beneficiária do Repes a pessoa jurídica que exerça exclusivamente as 
atividades de desenvolvimento de software ou de prestação de serviços de 
tecnologia da informação, cumulativamente ou não, e que, por ocasião da sua 
opção pelo Repes, assuma compromisso de exportação igual ou superior a 
80% (oitenta por cento) de sua receita bruta anual de venda de bens e 
serviços. (Regulamento) 

Art. 2o É beneficiária do REPES a pessoa jurídica que exerça 
preponderantemente as atividades de desenvolvimento de software ou de 
prestação de serviços de tecnologia da informação, e que, por ocasião da sua 
opção pelo REPES, assuma compromisso de exportação igual ou superior a 
sessenta por cento de sua receita bruta anual decorrente da venda dos bens e 
serviços de que trata este artigo. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
428, de 2008) 

§ 1o A receita bruta de que trata o caput deste artigo será considerada após 
excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda.  

§ 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que tenha 
suas receitas, no todo ou em parte, submetidas ao regime de incidência 
cumulativa da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep 
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins. 

§ 2o O Poder Executivo poderá reduzir para até cinqüenta por cento e 
restabelecer o percentual de que trata o caput . Redação dada pela Medida 
Provisória nº 428, de 2008) 

§ 3o Não se aplicam à pessoa jurídica optante pelo Repes as disposições do 
inciso XXV do art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Revogado 
pela Medida Provisória nº 428, de 2008) 

Art. 3o Para fins de controle da produção e da comprovação de que o 
contratante do serviço prestado seja residente ou domiciliado no exterior, o 
beneficiário do Repes utilizará programa de computador que permita o controle 
da produção dos serviços prestados. (Regulamento) (Revogado pela Medida 
Provisória nº 428, de 2008) 
§ 1o A Receita Federal do Brasil terá acesso on line, pela internet, às 
informações e ao programa de que trata o caput deste artigo, para fins de 
auditoria, com controle de acesso mediante certificação digital. (Revogado pela 



 159 

Medida Provisória nº 428, de 2008) 
§ 2o Para fins de reconhecimento da utilização da infra-estrutura de software e 
hardware, o programa de que trata o caput deste artigo será homologado pela 
Receita Federal do Brasil, sendo-lhe facultado o acesso ao código-fonte. 
(Revogado pela Medida Provisória nº 428, de 2008) 

Art. 4o No caso de venda ou de importação de bens novos destinados ao 
desenvolvimento, no País, de software e de serviços de tecnologia da 
informação, fica suspensa a exigência: (Regulamento) 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita 
bruta da venda no mercado interno, quando os referidos bens forem adquiridos 
por pessoa jurídica beneficiária do Repes para incorporação ao seu ativo 
imobilizado; 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, 
quando os referidos bens forem importados diretamente por pessoa jurídica 
beneficiária do Repes para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

§ 1o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o inciso I do caput deste 
artigo, deverá constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da 
exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a especificação 
do dispositivo legal correspondente. 

§ 2o Na hipótese deste artigo, o percentual de exportações de que trata o art. 2o 
desta Lei será apurado considerando-se a média obtida, a partir do ano-
calendário subseqüente ao do início de utilização dos bens adquiridos no 
âmbito do Repes, durante o período de 3 (três) anos-calendário. 

§ 3o O prazo de início de utilização a que se refere o § 2o deste artigo não 
poderá ser superior a 1 (um) ano, contado a partir da aquisição. 

§ 4o Os bens beneficiados pela suspensão referida no caput deste artigo serão 
relacionados em regulamento. (Vide Decreto nº 5.713) 

Art. 5o No caso de venda ou de importação de serviços destinados ao 
desenvolvimento, no País, de software e de serviços de tecnologia da 
informação, fica suspensa a exigência: (Regulamento) 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita 
bruta auferida pela prestadora de serviços, quando tomados por pessoa 
jurídica beneficiária do Repes; 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, para 
serviços importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Repes. 

§ 1o Nas notas fiscais relativas aos serviços de que trata o inciso I do caput 
deste artigo, deverá constar a expressão "Venda de serviços efetuada com 
suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a 
especificação do dispositivo legal correspondente. 

§ 2o Na hipótese do disposto neste artigo, o percentual de exportação a que se 
refere o art. 2o desta Lei será apurado considerando as vendas efetuadas no 
ano-calendário subseqüente ao da prestação do serviço adquirido com 
suspensão. 
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§ 3o Os serviços beneficiados pela suspensão referida no caput deste artigo 
serão relacionados em regulamento. (Vide Decreto nº 5.713) 

Art. 6o As suspensões de que tratam os arts. 4o e 5o desta Lei convertem-se em 
alíquota 0 (zero) após cumprida a condição de que trata o caput do art. 2o 
desta Lei, observados os prazos de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 4o e o § 2o 
do art. 5o desta Lei. (Regulamento) 

Art. 7o A adesão ao Repes fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa 
jurídica em relação aos tributos e contribuições administrados pela Receita 
Federal do Brasil. (Regulamento) 

Art. 8o A pessoa jurídica beneficiária do Repes terá a adesão cancelada: 
(Regulamento) 

I - na hipótese de descumprimento do compromisso de exportação de que trata 
o art. 2o desta Lei; 

II - sempre que se apure que o beneficiário: 

a) não satisfazia as condições ou não cumpria os requisitos para a adesão; ou 

b) deixou de satisfazer as condições ou de cumprir os requisitos para a adesão; 

III - a pedido. 

§ 1o Na ocorrência do cancelamento da adesão ao Repes, a pessoa jurídica 
dele excluída fica obrigada a recolher juros e multa de mora, na forma da lei, 
contados a partir da data da aquisição no mercado interno ou do registro da 
Declaração de Importação, conforme o caso, referentes às contribuições não 
pagas em decorrência da suspensão de que tratam os arts. 4o e 5o desta Lei, 
na condição de contribuinte, em relação aos bens ou serviços importados, ou 
na condição de responsável, em relação aos bens ou serviços adquiridos no 
mercado interno. 

§ 2o Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 1o deste 
artigo, caberá lançamento de ofício, com aplicação de juros e da multa de que 
trata o caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.  

§ 3o Relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, os juros e 
multa, de mora ou de ofício, de que trata este artigo serão exigidos: 

I - isoladamente, na hipótese de que trata o inciso I do caput deste artigo; 

II - juntamente com as contribuições não pagas, na hipótese de que tratam os 
incisos II e III do caput deste artigo. 

§ 4o Nas hipóteses de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a 
pessoa jurídica excluída do Repes somente poderá efetuar nova adesão após 
o decurso do prazo de 2 (dois) anos, contado da data do cancelamento. 

§ 5o Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, a multa, de mora ou de 
ofício, a que se referem os §§ 1o e 2o deste artigo e o art. 9o desta Lei será 
aplicada sobre o valor das contribuições não recolhidas, proporcionalmente à 
diferença entre o percentual mínimo de exportações estabelecido no art. 2o 
desta Lei e o efetivamente alcançado.  
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Art. 9o A transferência de propriedade ou a cessão de uso, a qualquer título, 
dos bens importados ou adquiridos no mercado interno com suspensão da 
exigência das contribuições de que trata o art. 4o desta Lei, antes da conversão 
das alíquotas a 0 (zero), conforme o disposto no art. 6o desta Lei, será 
precedida de recolhimento, pelo beneficiário do Repes, de juros e multa de 
mora, na forma da lei, contados a partir da data da aquisição ou do registro da 
Declaração de Importação, conforme o caso, na condição de contribuinte, em 
relação aos bens importados, ou na condição de responsável, em relação aos 
bens adquiridos no mercado interno. (Regulamento) 

§ 1o Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do caput deste 
artigo, caberá lançamento de ofício, com aplicação de juros e da multa de que 
trata o caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.  

§ 2o Os juros e multa, de mora ou de ofício, de que trata este artigo serão 
exigidos: 

I - juntamente com as contribuições não pagas, no caso de transferência de 
propriedade efetuada antes de decorridos 18 (dezoito) meses da ocorrência 
dos fatos geradores; 

II - isoladamente, no caso de transferência de propriedade efetuada após 
decorridos 18 (dezoito) meses da ocorrência dos fatos geradores. 

Art. 10. É vedada a adesão ao Repes de pessoa jurídica optante do Sistema 
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e 
das Empresas de Pequeno Porte - Simples. (Regulamento) 

Art. 11. A importação dos bens relacionados pelo Poder Executivo na forma do 
§ 4o do art. 4o desta Lei, sem similar nacional, efetuada diretamente pelo 
beneficiário do Repes para a incorporação ao seu ativo imobilizado, será 
efetuada com suspensão da exigência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI. (Regulamento) 

§ 1o A suspensão de que trata o caput deste artigo converte-se em isenção 
após cumpridas as condições de que trata o art. 2o desta Lei, observados os 
prazos de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 4o desta Lei. 

§ 2o Na ocorrência do cancelamento da adesão ao Repes, na forma do art. 8o 
desta Lei, a pessoa jurídica dele excluída fica obrigada a recolher juros e multa 
de mora, na forma da lei, contados a partir da ocorrência do fato gerador, 
referentes ao imposto não pago em decorrência da suspensão de que trata o 
caput deste artigo. 

§ 3o A transferência de propriedade ou a cessão de uso, a qualquer título, dos 
bens importados com suspensão da exigência do IPI na forma do caput deste 
artigo, antes de ocorrer o disposto no § 1o deste artigo, será precedida de 
recolhimento, pelo beneficiário do Repes, de juros e multa de mora, na forma 
da lei, contados a partir da ocorrência do fato gerador. 

§ 4o Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma dos §§ 2o ou 3o 
deste artigo, caberá lançamento de ofício do imposto, acrescido de juros e da 
multa de que trata o caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 
1996.  
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CAPÍTULO II 

DO REGIME ESPECIAL DE AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL PARA 
EMPRESAS EXPORTADORAS – RECAP 

Art. 12. Fica instituído o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para 
Empresas Exportadoras - Recap, nos termos desta Lei. (Regulamento) 

Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará, em regulamento, as condições 
para habilitação do Recap. 

Art. 13. É beneficiária do Recap a pessoa jurídica preponderantemente 
exportadora, assim considerada aquela cuja receita bruta decorrente de 
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior à adesão 
ao Recap, houver sido igual ou superior a 80% (oitenta por cento) de sua 
receita bruta total de venda de bens e serviços no período e que assuma 
compromisso de manter esse percentual de exportação durante o período de 2 
(dois) anos-calendário. (Regulamento) 

Art. 13. É beneficiária do RECAP a pessoa jurídica preponderantemente 
exportadora, assim considerada aquela cuja receita bruta decorrente de 
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior à adesão 
ao RECAP, houver sido igual ou superior a setenta por cento de sua receita 
bruta total de venda de bens e serviços no período e que assuma compromisso 
de manter esse percentual de exportação durante o período de dois anos-
calendário. (Redação dada pela Medida Provisória nº 428, de 2008) 

§ 1o A receita bruta de que trata o caput deste artigo será considerada após 
excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda.  

§ 2o A pessoa jurídica em início de atividade ou que não tenha atingido no ano 
anterior o percentual de receita de exportação exigido no caput deste artigo 
poderá se habilitar ao Recap desde que assuma compromisso de auferir, no 
período de 3 (três) anos-calendário, receita bruta decorrente de exportação 
para o exterior de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta total 
de venda de bens e serviços. 

§ 2o A pessoa jurídica em início de atividade ou que não tenha atingido no ano 
anterior o percentual de receita de exportação exigido no caput  poderá se 
habilitar ao RECAP desde que assuma compromisso de auferir, no período de 
três anos-calendário, receita bruta decorrente de exportação para o exterior de, 
no mínimo, setenta por cento de sua receita bruta total de venda de bens e 
serviços. (Redação dada pela Medida Provisória nº 428, de 2008) 

§ 3o O disposto neste artigo: 

I - não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Simples e às que tenham 
suas receitas, no todo ou em parte, submetidas ao regime de incidência 
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; 

II - aplica-se a estaleiro naval brasileiro, no caso de aquisição ou importação de 
bens de capital relacionados em regulamento destinados à incorporação ao 
seu ativo imobilizado para utilização nas atividades de construção, 
conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-
registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela 
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Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997, independentemente de efetuar o 
compromisso de exportação para o exterior de que trata o caput e o § 2o deste 
artigo ou de possuir receita bruta decorrente de exportação para o exterior. 

§ 4o Para as pessoas jurídicas que fabricam os produtos relacionados no art. 1o 
da Lei no 11.529, de 22 de outubro de 2007, os percentuais de que tratam o 
caput  e o § 2o ficam reduzidos para sessenta por cento. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 428, de 2008) 

Art. 14. No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, 
instrumentos e equipamentos, novos, fica suspensa a exigência: 
(Regulamento) 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita 
bruta da venda no mercado interno, quando os referidos bens forem adquiridos 
por pessoa jurídica beneficiária do Recap para incorporação ao seu ativo 
imobilizado; 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, 
quando os referidos bens forem importados diretamente por pessoa jurídica 
beneficiária do Recap para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

§ 1o O benefício de suspensão de que trata este artigo poderá ser usufruído 
nas aquisições e importações realizadas no período de 3 (três) anos contados 
da data de adesão ao Recap. 

§ 2o O percentual de exportações de que tratam o caput e o § 2o do art. 13 
desta Lei será apurado considerando-se a média obtida, a partir do ano-
calendário subseqüente ao do início de utilização dos bens adquiridos no 
âmbito do Recap, durante o período de: 

I - 2 (dois) anos-calendário, no caso do caput do art. 13 desta Lei; ou 

II - 3 (três) anos-calendário, no caso do § 2o do art. 13 desta Lei. 

§ 3o O prazo de início de utilização a que se refere o § 2o deste artigo não 
poderá ser superior a 3 (três) anos. 

§ 4o A pessoa jurídica que não incorporar o bem ao ativo imobilizado, revender 
o bem antes da conversão da alíquota a 0 (zero), na forma do § 8o deste artigo, 
ou não atender às demais condições de que trata o art. 13 desta Lei fica 
obrigada a recolher juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da 
data da aquisição ou do registro da Declaração de Importação – DI, referentes 
às contribuições não pagas em decorrência da suspensão de que trata este 
artigo, na condição: 

I - de contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à 
Cofins-Importação; 

II - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins. 

§ 5o Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 4o deste 
artigo, caberá lançamento de ofício, com aplicação de juros e da multa de que 
trata o caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.  

§ 6o Os juros e multa, de mora ou de ofício, de que trata este artigo serão 
exigidos: 
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I - isoladamente, na hipótese em que o contribuinte não alcançar o percentual 
de exportações de que tratam o caput e o § 2o do art. 13 desta Lei; 

II - juntamente com as contribuições não pagas, nas hipóteses em que a 
pessoa jurídica não incorporar o bem ao ativo imobilizado, revender o bem 
antes da conversão da alíquota a 0 (zero), na forma do § 8o deste artigo, ou 
desatender as demais condições do art. 13 desta Lei.  

§ 7o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo 
deverá constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da exigência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a especificação do dispositivo 
legal correspondente. 

§ 8o A suspensão de que trata este artigo converte-se em alíquota 0 (zero) 
após: 

I - cumpridas as condições de que trata o caput do art. 13, observado o prazo a 
que se refere o inciso I do § 2o deste artigo; 

II - cumpridas as condições de que trata o § 2o do art. 13 desta Lei, observado 
o prazo a que se refere o inciso II do § 2o deste artigo; 

III - transcorrido o prazo de 18 (dezoito) meses, contado da data da aquisição, 
no caso do beneficiário de que trata o inciso II do § 3o do art. 13 desta Lei. 

§ 9o A pessoa jurídica que efetuar o compromisso de que trata o § 2o do art. 13 
desta Lei poderá, ainda, observadas as mesmas condições ali estabelecidas, 
utilizar o benefício de suspensão de que trata o art. 40 da Lei no 10.865, de 30 
de abril de 2004. 

§ 10. Na hipótese de não atendimento do percentual de que tratam o caput e o 
§ 2o do art. 13 desta Lei, a multa, de mora ou de ofício, a que se refere o § 4o 
deste artigo será aplicada sobre o valor das contribuições não recolhidas, 
proporcionalmente à diferença entre o percentual mínimo de exportações 
estabelecido e o efetivamente alcançado.  

Art. 15. A adesão ao Recap fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa 
jurídica em relação aos tributos e contribuições administrados pela Receita 
Federal do Brasil. (Regulamento) 

Art. 16. Os bens beneficiados pela suspensão da exigência de que trata o art. 
14 desta Lei serão relacionados em regulamento. (Regulamento) 

CAPÍTULO III 

DOS INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais: 
(Vigência) (Regulamento) 

I - dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, de valor correspondente à 
soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa 
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica classificáveis como 
despesas operacionais pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica - IRPJ ou como pagamento na forma prevista no § 2o deste artigo; 

II - redução de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e 
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instrumentos, bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas que 
acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao desenvolvimento 
tecnológico; 

III - depreciação acelerada, calculada pela aplicação da taxa de depreciação 
usualmente admitida, multiplicada por 2 (dois), sem prejuízo da depreciação 
normal das máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, 
destinados à utilização nas atividades de pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica, para efeito de apuração do IRPJ; 

III - depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas, 
equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, destinados à utilização nas 
atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, 
para efeito de apuração do IRPJ; (Redação dada pela Medida Provisória nº 
428, de 2008) 

IV - amortização acelerada, mediante dedução como custo ou despesa 
operacional, no período de apuração em que forem efetuados, dos dispêndios 
relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às 
atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, 
classificáveis no ativo diferido do beneficiário, para efeito de apuração do IRPJ; 

V - crédito do imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre os valores 
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no 
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços 
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia 
averbados ou registrados nos termos da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, 
nos seguintes percentuais: 

a) 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a 
partir de 1o de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2008; 

b) 10% (dez por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a 
partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013; 

VI - redução a 0 (zero) da alíquota do imposto de renda retido na fonte nas 
remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de 
marcas, patentes e cultivares. 

§ 1o Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou 
processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou 
características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e 
efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade 
no mercado. 

§ 2o O disposto no inciso I do caput deste artigo aplica-se também aos 
dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica contratados no País com universidade, instituição de pesquisa ou 
inventor independente de que trata o inciso IX do art. 2o da Lei no 10.973, de 2 
de dezembro de 2004, desde que a pessoa jurídica que efetuou o dispêndio 
fique com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e o controle da 
utilização dos resultados dos dispêndios. 

§ 3o Na hipótese de dispêndios com assistência técnica, científica ou 
assemelhados e de royalties por patentes industriais pagos a pessoa física ou 
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jurídica no exterior, a dedutibilidade fica condicionada à observância do 
disposto nos arts. 52 e 71 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964. 

§ 4o Na apuração dos dispêndios realizados com pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica, não serão computados os 
montantes alocados como recursos não reembolsáveis por órgãos e entidades 
do Poder Público. 

§ 5o O benefício a que se refere o inciso V do caput deste artigo somente 
poderá ser usufruído por pessoa jurídica que assuma o compromisso de 
realizar dispêndios em pesquisa no País, em montante equivalente a, no 
mínimo: 

I - uma vez e meia o valor do benefício, para pessoas jurídicas nas áreas de 
atuação das extintas Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - 
Sudene e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam; 

II - o dobro do valor do benefício, nas demais regiões. 

§ 6o A dedução de que trata o inciso I do caput deste artigo aplica-se para 
efeito de apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido - CSLL. 

§ 7o A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este artigo fica 
obrigada a prestar, em meio eletrônico, informações sobre os programas de 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, na forma estabelecida em 
regulamento. 

§ 8o A quota de depreciação acelerada de que trata o inciso III do caput deste 
artigo constituirá exclusão do lucro líquido para fins de determinação do lucro 
real e será controlada em livro fiscal de apuração do lucro real. 

§ 9o O total da depreciação acumulada, incluindo a contábil e a acelerada, não 
poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem. 

§ 10. A partir do período de apuração em que for atingido o limite de que trata o 
§ 9o deste artigo, o valor da depreciação registrado na escrituração comercial 
deverá ser adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro 
real. 

§ 11. As disposições dos §§ 8o, 9o e 10 deste artigo aplicam-se também às 
quotas de amortização de que trata o inciso IV do caput  deste artigo. (Incluído 
pela Lei nº 11.487, de 2007) 

Art. 18. Poderão ser deduzidas como despesas operacionais, na forma do 
inciso I do caput do art. 17 desta Lei e de seu § 6o, as importâncias transferidas 
a microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei no 9.841, de 
5 de outubro de 1999, destinadas à execução de pesquisa tecnológica e de 
desenvolvimento de inovação tecnológica de interesse e por conta e ordem da 
pessoa jurídica que promoveu a transferência, ainda que a pessoa jurídica 
recebedora dessas importâncias venha a ter participação no resultado 
econômico do produto resultante. (Vigência) (Regulamento) 

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se às transferências de recursos efetuadas 
para inventor independente de que trata o inciso IX do art. 2o da Lei no 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004. 
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§ 2o Não constituem receita das microempresas e empresas de pequeno porte, 
nem rendimento do inventor independente, as importâncias recebidas na forma 
do caput deste artigo, desde que utilizadas integralmente na realização da 
pesquisa ou desenvolvimento de inovação tecnológica. 

§ 3o Na hipótese do § 2o deste artigo, para as microempresas e empresas de 
pequeno porte de que trata o caput deste artigo que apuram o imposto de 
renda com base no lucro real, os dispêndios efetuados com a execução de 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica não serão 
dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. 

Art. 19. Sem prejuízo do disposto no art. 17 desta Lei, a partir do ano-
calendário de 2006, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, na 
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor 
correspondente a até 60% (sessenta por cento) da soma dos dispêndios 
realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesa pela 
legislação do IRPJ, na forma do inciso I do caput do art. 17 desta Lei. 
(Vigência) (Regulamento) 

§ 1o A exclusão de que trata o caput deste artigo poderá chegar a até 80% 
(oitenta por cento) dos dispêndios em função do número de empregados 
pesquisadores contratados pela pessoa jurídica, na forma a ser definida em 
regulamento. 

§ 2o Na hipótese de pessoa jurídica que se dedica exclusivamente à pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico, poderão também ser considerados, na forma do 
regulamento, os sócios que exerçam atividade de pesquisa. 

§ 3o Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o deste artigo, a pessoa jurídica 
poderá excluir do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de 
cálculo da CSLL, o valor correspondente a até 20% (vinte por cento) da soma 
dos dispêndios ou pagamentos vinculados à pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica objeto de patente concedida ou 
cultivar registrado. 

§ 4o Para fins do disposto no § 3o deste artigo, os dispêndios e pagamentos 
serão registrados em livro fiscal de apuração do lucro real e excluídos no 
período de apuração da concessão da patente ou do registro do cultivar. 

§ 5o A exclusão de que trata este artigo fica limitada ao valor do lucro real e da 
base de cálculo da CSLL antes da própria exclusão, vedado o aproveitamento 
de eventual excesso em período de apuração posterior. 

§ 6o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica à pessoa jurídica referida no 
§ 2o deste artigo.  

Art. 19-A. A pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, para efeito de 
apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido - CSLL, os dispêndios efetivados em projeto de pesquisa 
científica e tecnológica e de inovação tecnológica a ser executado por 
Instituição Científica e Tecnológica - ICT, a que se refere o inciso V do caput  
do art. 2o da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004. (Incluído pela Lei nº 
11.487, de 2007) 
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§ 1o A exclusão de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Lei nº 11.487, 
de 2007) 

I - corresponderá, à opção da pessoa jurídica, a no mínimo a metade e no 
máximo duas vezes e meia o valor dos dispêndios efetuados, observado o 
disposto nos §§ 6o, 7o e 8o deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.487, de 2007) 

II - deverá ser realizada no período de apuração em que os recursos forem 
efetivamente despendidos; (Incluído pela Lei nº 11.487, de 2007) 

III - fica limitada ao valor do lucro real e da base de cálculo da CSLL antes da 
própria exclusão, vedado o aproveitamento de eventual excesso em período de 
apuração posterior. (Incluído pela Lei nº 11.487, de 2007) 

§ 2o O disposto no caput  deste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas 
sujeitas ao regime de tributação com base no lucro real. (Incluído pela Lei nº 
11.487, de 2007) 

§ 3o Deverão ser adicionados na apuração do lucro real e da base de cálculo 
da CSLL os dispêndios de que trata o caput  deste artigo, registrados como 
despesa ou custo operacional. (Incluído pela Lei nº 11.487, de 2007) 

§ 4o As adições de que trata o § 3o deste artigo serão proporcionais ao valor 
das exclusões referidas no § 1o deste artigo, quando estas forem inferiores a 
100% (cem por cento). (Incluído pela Lei nº 11.487, de 2007) 

§ 5o Os valores dos dispêndios serão creditados em conta corrente bancária 
mantida em instituição financeira oficial federal, aberta diretamente em nome 
da ICT, vinculada à execução do projeto e movimentada para esse único fim. 
(Incluído pela Lei nº 11.487, de 2007) 

§ 6o A participação da pessoa jurídica na titularidade dos direitos sobre a 
criação e a propriedade industrial e intelectual gerada por um projeto 
corresponderá à razão entre a diferença do valor despendido pela pessoa 
jurídica e do valor do efetivo benefício fiscal utilizado, de um lado, e o valor total 
do projeto, de outro, cabendo à ICT a parte remanescente. (Incluído pela Lei nº 
11.487, de 2007) 

§ 7o A transferência de tecnologia, o licenciamento para outorga de direitos de 
uso e a exploração ou a prestação de serviços podem ser objeto de contrato 
entre a pessoa jurídica e a ICT, na forma da legislação, observados os direitos 
de cada parte, nos termos dos §§ 6o e 8o, ambos deste artigo. (Incluído pela Lei 
nº 11.487, de 2007) 

§ 8o Somente poderão receber recursos na forma do caput  deste artigo 
projetos apresentados pela ICT previamente aprovados por comitê permanente 
de acompanhamento de ações de pesquisa científica e tecnológica e de 
inovação tecnológica, constituído por representantes do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e 
do Ministério da Educação, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 
11.487, de 2007) 

§ 9o O recurso recebido na forma do caput  deste artigo constitui receita própria 
da ICT beneficiária, para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 18 
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da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004. (Incluído pela Lei nº 11.487, de 
2007) 

§ 10. Aplica-se ao disposto neste artigo, no que couber, a Lei no 10.973, de 2 
de dezembro de 2004, especialmente os seus arts. 6o a 18. (Incluído pela Lei 
nº 11.487, de 2007) 

§ 11. O incentivo fiscal de que trata este artigo não pode ser cumulado com o 
regime de incentivos fiscais à pesquisa tecnológica e à inovação tecnológica, 
previsto nos arts. 17 e 19 desta Lei, nem com a dedução a que se refere o 
inciso II do § 2o do art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 
relativamente a projetos desenvolvidos pela ICT com recursos despendidos na 
forma do caput  deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.487, de 2007) 

§ 12. O Poder Executivo regulamentará este artigo. (Incluído pela Lei nº 
11.487, de 2007) 

Art. 20. Para fins do disposto neste Capítulo, os valores relativos aos 
dispêndios incorridos em instalações fixas e na aquisição de aparelhos, 
máquinas e equipamentos, destinados à utilização em projetos de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico, metrologia, normalização técnica e avaliação da 
conformidade, aplicáveis a produtos, processos, sistemas e pessoal, 
procedimentos de autorização de registros, licenças, homologações e suas 
formas correlatas, bem como relativos a procedimentos de proteção de 
propriedade intelectual, poderão ser depreciados ou amortizados na forma da 
legislação vigente, podendo o saldo não depreciado ou não amortizado ser 
excluído na determinação do lucro real, no período de apuração em que for 
concluída sua utilização. (Vigência) (Regulamento) 

§ 1o O valor do saldo excluído na forma do caput deste artigo deverá ser 
controlado em livro fiscal de apuração do lucro real e será adicionado, na 
determinação do lucro real, em cada período de apuração posterior, pelo valor 
da depreciação ou amortização normal que venha a ser contabilizada como 
despesa operacional. 

§ 2o A pessoa jurídica beneficiária de depreciação ou amortização acelerada 
nos termos dos incisos III e IV do caput do art. 17 desta Lei não poderá utilizar-
se do benefício de que trata o caput deste artigo relativamente aos mesmos 
ativos. 

§ 3o A depreciação ou amortização acelerada de que tratam os incisos III e IV 
do caput do art. 17 desta Lei bem como a exclusão do saldo não depreciado ou 
não amortizado na forma do caput deste artigo não se aplicam para efeito de 
apuração da base de cálculo da CSLL. 

Art. 21. A União, por intermédio das agências de fomento de ciências e 
tecnologia, poderá subvencionar o valor da remuneração de pesquisadores, 
titulados como mestres ou doutores, empregados em atividades de inovação 
tecnológica em empresas localizadas no território brasileiro, na forma do 
regulamento. (Vigência) (Regulamento) 

Parágrafo único. O valor da subvenção de que trata o caput deste artigo será 
de: 
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I - até 60% (sessenta por cento) para as pessoas jurídicas nas áreas de 
atuação das extintas Sudene e Sudam; 

II - até 40% (quarenta por cento), nas demais regiões. 

Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei: 
(Vigência) (Regulamento) 

I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e 

II - somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas físicas ou jurídicas 
residentes e domiciliadas no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e 
VI do caput do art. 17 desta Lei. 

Art. 23. O gozo dos benefícios fiscais e da subvenção de que tratam os arts. 17 
a 21 desta Lei fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal da 
pessoa jurídica. (Vigência) (Regulamento) 

Art. 24. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos 
incentivos de que tratam os arts. 17 a 22 desta Lei bem como a utilização 
indevida dos incentivos fiscais neles referidos implicam perda do direito aos 
incentivos ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos 
tributos não pagos em decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de 
juros e multa, de mora ou de ofício, previstos na legislação tributária, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. (Vigência) (Regulamento) 

Art. 25. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI e 
Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário - PDTA e os 
projetos aprovados até 31 de dezembro de 2005 ficarão regidos pela legislação 
em vigor na data da publicação da Medida Provisória no 252, de 15 de junho de 
2005, autorizada a migração para o regime previsto nesta Lei, conforme 
disciplinado em regulamento. (Vigência) (Regulamento) 

Art. 26. O disposto neste Capítulo não se aplica às pessoas jurídicas que 
utilizarem os benefícios de que tratam as Leis nos 8.248, de 23 de outubro de 
1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e 10.176, de 11 de janeiro de 2001, 
observado o art. 27 desta Lei. (Vigência) (Regulamento) 

§ 1o A pessoa jurídica de que trata o caput , relativamente às atividades de 
informática e automação, poderá deduzir, para efeito de apuração do lucro real 
e da base de cálculo da CSLL o valor correspondente a até cento e sessenta 
por cento dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa 
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 428, de 2008) 

§ 2o A dedução de que trata o § 1o poderá chegar a até cento e oitenta por 
cento dos dispêndios em função do número de empregados pesquisadores 
contratados pela pessoa jurídica, na forma a ser definida em regulamento. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 428, de 2008) 

§ 3o A partir do período de apuração em que ocorrer a dedução de que trata o 
§ 1o deste artigo, o valor da depreciação ou amortização relativo aos 
dispêndios, conforme o caso, registrado na escrituração comercial deverá ser 
adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro real. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 428, de 2008) 
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§ 4o A pessoa jurídica de que trata caput , que exercer outras atividades além 
daquelas que geraram os benefícios ali referidos, poderá usufruir, em relação a 
essas atividades, os benefícios de que trata este Capítulo. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 428, de 2008) 

Art. 27. (VETADO)  

CAPÍTULO IV 

DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 

Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo: (Vide 
Decreto nº 4.542, de 2002) 

I - de unidades de processamento digital classificadas no código 8471.50.10 da 
Tabela de Incidência do IPI - TIPI; 

II - de máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis, 
de peso inferior a 3,5Kg (três quilos e meio), com tela (écran) de área superior 
a 140cm2 (cento e quarenta centímetros quadrados), classificadas nos códigos 
8471.30.12, 8471.30.19 ou 8471.30.90 da Tipi; 

III - de máquinas automáticas de processamento de dados, apresentadas sob a 
forma de sistemas, do código 8471.49 da Tipi, contendo exclusivamente 1 
(uma) unidade de processamento digital, 1 (uma) unidade de saída por vídeo 
(monitor), 1 (um) teclado (unidade de entrada), 1 (um) mouse (unidade de 
entrada), classificados, respectivamente, nos códigos 8471.50.10, 8471.60.7, 
8471.60.52 e 8471.60.53 da Tipi; 

IV - de teclado (unidade de entrada) e de mouse (unidade de entrada) 
classificados, respectivamente, nos códigos 8471.60.52 e 8471.60.53 da Tipi, 
quando acompanharem a unidade de processamento digital classificada no 
código 8471.50.10 da Tipi. 

§ 1o Os produtos de que trata este artigo atenderão aos termos e condições 
estabelecidos em regulamento, inclusive quanto ao valor e especificações 
técnicas. 

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se também às aquisições realizadas por 
pessoas jurídicas de direito privado ou por órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal e do Distrito Federal, 
direta ou indireta, às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e às 
demais organizações sob o controle direto ou indireto da União, dos Estados, 
dos Municípios ou do Distrito Federal. 

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se igualmente nas vendas 
efetuadas às sociedades de arrendamento mercantil leasing. 

Art. 29. Nas vendas efetuadas na forma do art. 28 desta Lei não se aplica a 
retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se 
referem o art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e o art. 34 da 
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Art. 30. As disposições dos arts. 28 e 29 desta Lei: 

I - não se aplicam às vendas efetuadas por empresas optantes pelo Simples; 
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II - aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de dezembro de 2009. 

CAPÍTULO V 

DOS INCENTIVOS ÀS MICRORREGIÕES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS 
EXTINTAS SUDENE E SUDAM 

Art. 31. Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, para 
bens adquiridos a partir do ano-calendário de 2006 e até 31 de dezembro de 
2013, as pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado para instalação, 
ampliação, modernização ou diversificação enquadrado em setores da 
economia considerados prioritários para o desenvolvimento regional, em 
microrregiões menos desenvolvidas localizadas nas áreas de atuação das 
extintas Sudene e Sudam, terão direito: (Vigência) 

I - à depreciação acelerada incentivada, para efeito de cálculo do imposto 
sobre a renda; 

II - ao desconto, no prazo de 12 (doze) meses contado da aquisição, dos 
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam o inciso 
III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o inciso III 
do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o § 4o do art. 
15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, na hipótese de aquisição de 
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em 
regulamento, destinados à incorporação ao seu ativo imobilizado. 

§ 1o As microrregiões alcançadas bem como os limites e condições para 
fruição do benefício referido neste artigo serão definidos em regulamento. 

§ 2o A fruição desse benefício fica condicionada à fruição do benefício de que 
trata o art. 1o da Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001. 

§ 3o A depreciação acelerada incentivada de que trata o caput deste artigo 
consiste na depreciação integral, no próprio ano da aquisição. 

§ 4o A quota de depreciação acelerada, correspondente ao benefício, 
constituirá exclusão do lucro líquido para fins de determinação do lucro real e 
será escriturada no livro fiscal de apuração do lucro real. 

§ 5o O total da depreciação acumulada, incluindo a normal e a acelerada, não 
poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem. 

§ 6o A partir do período de apuração em que for atingido o limite de que trata o 
§ 5o deste artigo, o valor da depreciação normal, registrado na escrituração 
comercial, será adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do 
lucro real. 

§ 7o Os créditos de que trata o inciso II do caput deste artigo serão apurados 
mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o 
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre o valor correspondente a 1/12 (um 
doze avos) do custo de aquisição do bem. 

§ 8o Salvo autorização expressa em lei, os benefícios fiscais de que trata este 
artigo não poderão ser usufruídos cumulativamente com outros de mesma 
natureza.  
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Art. 32. O art. 1o da Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, 
passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à 
matéria, a partir do ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas 
que tenham projeto protocolizado e aprovado até 31 de dezembro 
de 2013 para instalação, ampliação, modernização ou 
diversificação enquadrado em setores da economia considerados, 
em ato do Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento 
regional, nas áreas de atuação das extintas Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste - Sudene e Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, terão direito à redução 
de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e 
adicionais, calculados com base no lucro da exploração. 

§ 1o A fruição do benefício fiscal referido no caput deste artigo 
dar-se-á a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que o 
projeto de instalação, ampliação, modernização ou diversificação 
entrar em operação, segundo laudo expedido pelo Ministério da 
Integração Nacional até o último dia útil do mês de março do ano-
calendário subseqüente ao do início da operação. 

........................................................................................ 

§ 3o O prazo de fruição do benefício fiscal será de 10 (dez) anos, 
contado a partir do ano-calendário de início de sua fruição. 

........................................................................................" (NR) 

CAPÍTULO VI 

DO SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E 
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE - SIMPLES 

Art. 33. Os arts. 2o e 15 da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passam a 
vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 2o ........................................................................................ 

I - microempresa a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-
calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais); 

II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica que tenha 
auferido, no ano-calendário, receita bruta superior a R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). 

........................................................................................" (NR) 

"Art. 15. ........................................................................................ 
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........................................................................................ 

II - a partir do mês subseqüente ao que for incorrida a situação 
excludente, nas hipóteses de que tratam os incisos III a XIV e 
XVII a XIX do caput do art. 9o desta Lei; 

........................................................................................ 

VI - a partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência do ato 
declaratório de exclusão, nos casos dos incisos XV e XVI do 
caput do art. 9o desta Lei. 

........................................................................................ 

§ 5o Na hipótese do inciso VI do caput deste artigo, será permitida 
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples 
mediante a comprovação, na unidade da Receita Federal do 
Brasil com jurisdição sobre o seu domicílio fiscal, da quitação do 
débito inscrito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da 
ciência do ato declaratório de exclusão." (NR) 

CAPÍTULO VII 

DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL 

Art. 34. Os arts. 15 e 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passam 
a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 15. ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado 
sobre a receita financeira da pessoa jurídica que explore 
atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, 
incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à 
venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos 
para a revenda, quando decorrente da comercialização de 
imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes 
previstos em contrato." (NR) 

"Art. 20. ........................................................................................ 

§ 1o A pessoa jurídica submetida ao lucro presumido poderá, 
excepcionalmente, em relação ao 4o (quarto) trimestre-calendário 
de 2003, optar pelo lucro real, sendo definitiva a tributação pelo 
lucro presumido relativa aos 3 (três) primeiros trimestres. 

§ 2o O percentual de que trata o caput deste artigo também será 
aplicado sobre a receita financeira de que trata o § 4o do art. 15 
desta Lei." (NR) 
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Art. 35. O caput do art. 1o da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, passa 
a vigorar com a seguinte redação: (Vide Medida nº 340, de 2006) 

"Art. 1o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real 
poderão utilizar crédito relativo à Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido - CSLL, à razão de 25% (vinte e cinco por cento) 
sobre a depreciação contábil de máquinas, aparelhos, 
instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em 
regulamento, adquiridos entre 1o de outubro de 2004 e 31 de 
dezembro de 2006, destinados ao ativo imobilizado e 
empregados em processo industrial do adquirente. 

........................................................................................" (NR) 

Art. 36. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a instituir, por prazo certo, 
mecanismo de ajuste para fins de determinação de preços de transferência, 
relativamente ao que dispõe o caput do art. 19 da Lei no 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, bem como aos métodos de cálculo que especificar, 
aplicáveis à exportação, de forma a reduzir impactos relativos à apreciação da 
moeda nacional em relação a outras moedas. 

Parágrafo único. O Secretário-Geral da Receita Federal do Brasil poderá 
determinar a aplicação do mecanismo de ajuste de que trata o caput deste 
artigo às hipóteses referidas no art. 45 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 
2003. 

Art. 37. A diferença entre o valor do encargo decorrente das taxas anuais de 
depreciação fixadas pela Receita Federal do Brasil e o valor do encargo 
contabilizado decorrente das taxas anuais de depreciação fixadas pela 
legislação específica aplicável aos bens do ativo imobilizado, exceto terrenos, 
adquiridos ou construídos por empresas concessionárias, permissionárias e 
autorizadas de geração de energia elétrica, poderá ser excluída do lucro líquido 
para a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. (Vigência) 

§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se somente aos bens novos 
adquiridos ou construídos a partir da data da publicação desta Lei até 31 de 
dezembro de 2013. 

§ 2o A diferença entre os valores dos encargos de que trata o caput deste 
artigo será controlada no livro fiscal destinado à apuração do lucro real. 

§ 3o O total da depreciação acumulada, incluindo a contábil e a fiscal, não 
poderá ultrapassar o custo do bem depreciado. 

§ 4o A partir do período de apuração em que for atingido o limite de que trata o 
§ 3o deste artigo, o valor da depreciação registrado na escrituração comercial 
será adicionado ao lucro líquido, para efeito da determinação do lucro real e da 
base de cálculo da CSLL, com a concomitante baixa na conta de controle do 
livro fiscal de apuração do lucro real. 

§ 5o O disposto neste artigo produz apenas efeitos fiscais, não altera as 
atribuições e competências fixadas na legislação para a atuação da Agência 
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Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e não poderá repercutir, direta ou 
indiretamente, no aumento de preços e tarifas de energia elétrica. 

CAPÍTULO VIII 

DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – IRPF 

Art. 38. O art. 22 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar 
com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 22. Fica isento do imposto de renda o ganho de capital 
auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo 
preço unitário de alienação, no mês em que esta se realizar, seja 
igual ou inferior a: 

I - R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de alienação de ações 
negociadas no mercado de balcão; 

II - R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), nos demais casos. 

........................................................................................" (NR) 

Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física 
residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique 
o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País. 
(Vigência) 

§ 1o No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel, o prazo referido neste artigo 
será contado a partir da data de celebração do contrato relativo à 1a (primeira) 
operação. 

§ 2o A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho 
proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada. 

§ 3o No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata este 
artigo aplicar-se-á ao ganho de capital correspondente apenas à parcela 
empregada na aquisição de imóveis residenciais. 

§ 4o A inobservância das condições estabelecidas neste artigo importará em 
exigência do imposto com base no ganho de capital, acrescido de: 

I - juros de mora, calculados a partir do 2o (segundo) mês subseqüente ao do 
recebimento do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido; e 

II - multa, de mora ou de ofício, calculada a partir do 2o (segundo) mês seguinte 
ao do recebimento do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido, se o 
imposto não for pago até 30 (trinta) dias após o prazo de que trata o caput 
deste artigo. 

§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata este 
artigo 1 (uma) vez a cada 5 (cinco) anos. 

Art. 40. Para a apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda incidente 
sobre o ganho de capital por ocasião da alienação, a qualquer título, de bens 
imóveis realizada por pessoa física residente no País, serão aplicados fatores 
de redução (FR1 e FR2) do ganho de capital apurado. (Vigência) 
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§ 1o A base de cálculo do imposto corresponderá à multiplicação do ganho de 
capital pelos fatores de redução, que serão determinados pelas seguintes 
fórmulas:  

I - FR1 = 1/1,0060m1, onde "m1" corresponde ao número de meses-calendário 
ou fração decorridos entre a data de aquisição do imóvel e o mês da 
publicação desta Lei, inclusive na hipótese de a alienação ocorrer no referido 
mês; 

II - FR2 = 1/1,0035m2, onde "m2" corresponde ao número de meses-calendário 
ou fração decorridos entre o mês seguinte ao da publicação desta Lei ou o mês 
da aquisição do imóvel, se posterior, e o de sua alienação. 

§ 2o Na hipótese de imóveis adquiridos até 31 de dezembro de 1995, o fator de 
redução de que trata o inciso I do § 1o deste artigo será aplicado a partir de 1o 
de janeiro de 1996, sem prejuízo do disposto no art. 18 da Lei no 7.713, de 22 
de dezembro de 1988. 

CAPÍTULO IX 

DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS 

Art. 41. O § 8o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a 
vigorar acrescido do seguinte inciso III: (Vigência) 

"Art. 3o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 8o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

III - agrícolas, conforme ato do Conselho Monetário Nacional. 

........................................................................................" (NR) 

Art. 42. O art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, passa a vigorar com a 
seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 3o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 3o Estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins os pagamentos referentes à aquisição de 
autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, exceto 
pneumáticos, quando efetuados por pessoa jurídica fabricante: 

I - de peças, componentes ou conjuntos destinados aos produtos 
relacionados no art. 1o desta Lei;  

II - de produtos relacionados no art. 1o desta Lei.  

§ 4o O valor a ser retido na forma do § 3o deste artigo constitui 
antecipação das contribuições devidas pelas pessoas jurídicas 
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fornecedoras e será determinado mediante a aplicação, sobre a 
importância a pagar, do percentual de 0,1% (um décimo por 
cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e 0,5% (cinco 
décimos por cento) para a Cofins. 

§ 5o O valor retido na quinzena deverá ser recolhido até o último 
dia útil da quinzena subseqüente àquela em que tiver ocorrido o 
pagamento. 

........................................................................................ 

§ 7o A retenção na fonte de que trata o § 3o deste artigo: 

I - não se aplica no caso de pagamento efetuado a pessoa 
jurídica optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porte - Simples e a comerciante atacadista ou varejista; 

II - alcança também os pagamentos efetuados por serviço de 
industrialização no caso de industrialização por encomenda." 
(NR) 

Art. 43. Os arts. 2o, 3o, 10 e 15 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
passam a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 2o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 3o Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a 
restabelecer a alíquota incidente sobre receita bruta decorrente 
da venda de produtos químicos e farmacêuticos, classificados nos 
Capítulos 29 e 30, sobre produtos destinados ao uso em 
hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, 
campanhas de saúde realizadas pelo Poder Público, laboratório 
de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, 
classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, e 
sobre sêmens e embriões da posição 05.11, todos da Tipi. 

........................................................................................" (NR) 

"Art. 3o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo 
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou 
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na 
prestação de serviços; 

........................................................................................ 
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§ 21. Não integram o valor das máquinas, equipamentos e outros 
bens fabricados para incorporação ao ativo imobilizado na forma 
do inciso VI do caput deste artigo os custos de que tratam os 
incisos do § 2o deste artigo." (NR) 

"Art. 10. ........................................................................................ 

........................................................................................ 

XXVI - as receitas relativas às atividades de revenda de imóveis, 
desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação 
imobiliária e construção de prédio destinado à venda, quando 
decorrentes de contratos de longo prazo firmados antes de 31 de 
outubro de 2003; 

XXVII – (VETADO) 

........................................................................................" (NR) 

"Art. 15. ........................................................................................ 

........................................................................................ 

V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 
desta Lei;  

........................................................................................" (NR) 

Art. 44. Os arts. 7o, 8o, 15, 28 e 40 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, 
passam a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 7o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 5o Para efeito do disposto no § 4o deste artigo, não se inclui a 
parcela a que se refere a alínea e do inciso V do art. 13 da Lei 
Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996." (NR) 

"Art. 8o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 11. ........................................................................................ 

........................................................................................ 

II - produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e 
consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde 
realizadas pelo Poder Público e laboratórios de anatomia 
patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas 
posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18 da NCM. 
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§ 12. ........................................................................................ 

........................................................................................ 

XIII - preparações compostas não alcoólicas, classificadas no 
código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à elaboração de 
bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos 
no art. 49 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

........................................................................................" (NR) 

"Art. 15. ........................................................................................ 

........................................................................................ 

V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo 
imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou para utilização 
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de 
serviços. 

........................................................................................" (NR) 

"Art. 28. ........................................................................................ 

........................................................................................ 

VII - preparações compostas não alcoólicas, classificadas no 
código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à elaboração de 
bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos 
no art. 49 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

........................................................................................" (NR) 

"Art. 40. ........................................................................................ 

§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se 
pessoa jurídica preponderantemente exportadora aquela cuja 
receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido 
igual ou superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta 
total de venda de bens e serviços no mesmo período, após 
excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. 

........................................................................................" (NR) 

Art. 45. O art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar 
com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 3o ........................................................................................ 

........................................................................................ 



 181 

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo 
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou 
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na 
prestação de serviços. 

........................................................................................ 

§ 13. Não integram o valor das máquinas, equipamentos e outros 
bens fabricados para incorporação ao ativo imobilizado na forma 
do inciso VI do caput deste artigo os custos de que tratam os 
incisos do § 2o deste artigo." (NR) 

Art. 46. Os arts. 2o, 10 e 30 da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, 
passam a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 2o (VETADO) 

§ 1o (VETADO) 

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se às aquisições efetuadas 
após 1o de outubro de 2004." (NR) 

"Art. 10. ........................................................................................ 

........................................................................................ 

III - para autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 
10.485, de 3 de julho de 2002:  

a) no inciso I do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 julho de 2002, no 
caso de venda para as pessoas jurídicas nele relacionadas; ou  

b) no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, 
no caso de venda para as pessoas jurídicas nele relacionadas;  

........................................................................................ 

§ 2o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão sobre a 
receita bruta auferida pela pessoa jurídica executora da 
encomenda às alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco 
centésimos por cento) e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por 
cento), respectivamente. 

§ 3o Para os efeitos deste artigo, aplicam-se os conceitos de 
industrialização por encomenda do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI." (NR)  

"Art. 30. As sociedades cooperativas de crédito e de transporte 
rodoviário de cargas, na apuração dos valores devidos a título de 
Cofins e PIS-faturamento, poderão excluir da base de cálculo os 
ingressos decorrentes do ato cooperativo, aplicando-se, no que 
couber, o disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, 
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de 24 de agosto de 2001, e demais normas relativas às 
cooperativas de produção agropecuária e de infra-estrutura." (NR) 

Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do caput do 
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput do 
art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas aquisições de 
desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de 
ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de 
estanho, classificados respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 
72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, e demais desperdícios e 
resíduos metálicos do Capítulo 81 da Tipi. (Vigência) 

Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica 
suspensa no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o 
art. 47 desta Lei, para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base 
no lucro real. (Vigência) 

Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica 
às vendas efetuadas por pessoa jurídica optante pelo Simples. 

Art. 49. Fica suspensa a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins incidentes sobre a receita auferida por fabricante na venda a empresa 
sediada no exterior para entrega em território nacional de material de 
embalagem a ser totalmente utilizado no acondicionamento de mercadoria 
destinada à exportação para o exterior. 

§ 1o A suspensão de que trata o caput deste artigo converte-se em alíquota 0 
(zero) após a exportação da mercadoria acondicionada. 

§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas com suspensão de que trata o caput 
deste artigo deverá constar a expressão "Saída com suspensão da exigência 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a especificação do 
dispositivo legal correspondente. 

§ 3o O benefício de que trata este artigo somente poderá ser usufruído após 
atendidos os termos e condições estabelecidos em regulamento do Poder 
Executivo. 

§ 4o A pessoa jurídica que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da 
data em que se realizou a operação de venda, não houver efetuado a 
exportação para o exterior das mercadorias acondicionadas com o material de 
embalagem recebido com suspensão da exigência da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins fica obrigada ao recolhimento dessas contribuições, 
acrescidas de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da 
referida data de venda, na condição de responsável. 

§ 5o Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 4o deste 
artigo, caberá lançamento de ofício, com aplicação de juros e da multa de que 
trata o caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.  

§ 6o Nas hipóteses de que tratam os §§ 4o e 5o deste artigo, a pessoa jurídica 
fabricante do material de embalagem será responsável solidária com a pessoa 
jurídica destinatária desses produtos pelo pagamento das contribuições 
devidas e respectivos acréscimos legais.  
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Art. 50. A suspensão de que trata o § 1o do art. 14 da Lei no 10.865, de 30 de 
abril de 2004, aplica-se também nas importações de máquinas, aparelhos, 
instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado da 
pessoa jurídica importadora. (Vide Decreto nº 5.691) 

§ 1o A suspensão de que trata o caput deste artigo converte-se em alíquota 0 
(zero) após decorridos 18 (dezoito) meses da incorporação do bem ao ativo 
imobilizado da pessoa jurídica importadora. 

§ 2o A pessoa jurídica importadora que não incorporar o bem ao seu ativo 
imobilizado ou revender o bem antes do prazo de que trata o § 1o deste artigo 
recolherá a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação, 
acrescidas de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir do 
registro da Declaração de Importação. 

§ 3o Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 2o deste 
artigo, caberá lançamento de ofício das contribuições, acrescidas de juros e da 
multa de que trata o caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 
1996. 

§ 4o As máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos beneficiados pela 
suspensão da exigência das contribuições na forma deste artigo serão 
relacionados em regulamento. 

Art. 51. O caput do art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a 
vigorar acrescido dos seguintes incisos: (Vigência) 

"Art. 1o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de 
ultrapasteurizado, e leite em pó, integral ou desnatado, 
destinados ao consumo humano; 

XII - queijos tipo mussarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota 
e requeijão. 

........................................................................................" (NR) 

Art. 52. Fica instituído Regime Aduaneiro Especial de Importação de 
embalagens referidas na alínea b do inciso II do caput do art. 51 da Lei no 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que permite a apuração da Contribuição 
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação utilizando-se as alíquotas 
previstas: (Vide Decreto nº 5.652) 

I - na alínea b do inciso II do caput do art. 51 da Lei no 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003,, no caso de importação de embalagens destinadas ao 
envasamento de água e refrigerante;  

II - nos incisos I e II do caput do art. 8o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, 
no caso de importação de embalagens destinadas ao envasamento de outros 
produtos. 
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Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará, em regulamento, as condições 
necessárias para a habilitação ao regime de que trata o caput deste artigo. 

Art. 53. Somente poderá habilitar-se ao regime de que trata o art. 52 desta Lei 
a pessoa jurídica comercial que importe as embalagens nele referidas para 
revendê-las diretamente a pessoa jurídica industrial. (Vide Decreto nº 5.652) 

Parágrafo único. A pessoa jurídica industrial será responsável solidária com a 
pessoa jurídica comercial importadora com relação ao pagamento da 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 

Art. 54. Se no registro da Declaração de Importação - DI a pessoa jurídica 
comercial importadora, habilitada ao regime de que trata o art. 52 desta Lei, 
desconhecer a destinação das embalagens, o recolhimento da Contribuição 
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação será realizado por 
estimativa tendo por base as vendas do último trimestre-calendário. (Vide 
Decreto nº 5.652) 

§ 1o Ocorrendo recolhimento a menor da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação, em função da destinação dada às 
embalagens após sua importação, a diferença, no período de apuração em que 
se verificar, será recolhida ao Tesouro Nacional com o acréscimo de juros de 
mora e multa, de mora ou de ofício, calculados desde a data do registro da 
Declaração de Importação - DI. 

§ 2o Se, durante o ano-calendário, em função da estimativa, por 2 (dois) 
períodos de apuração consecutivos ou 3 (três) alternados, ocorrer recolhimento 
a menor da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação 
superior a 20% (vinte por cento) do valor devido, a pessoa jurídica comercial 
importadora será excluída do regime. 

Art. 55. A venda ou a importação de máquinas e equipamentos utilizados na 
fabricação de papéis destinados à impressão de jornais ou de papéis 
classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 
4810.19.89 e 4810.22.90, todos da Tipi, destinados à impressão de periódicos, 
serão efetuadas com suspensão da exigência: (Regulamento) 

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita 
bruta da venda no mercado interno, quando os referidos bens forem adquiridos 
por pessoa jurídica industrial para incorporação ao seu ativo imobilizado; ou 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, 
quando os referidos bens forem importados diretamente por pessoa jurídica 
industrial para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

§ 1o O benefício da suspensão de que trata este artigo: 

I - aplica-se somente no caso de aquisições ou importações efetuadas por 
pessoa jurídica que auferir, com a venda dos papéis referidos no caput deste 
artigo, valor igual ou superior a 80% (oitenta por cento) da sua receita bruta de 
venda total de papéis; 

II - não se aplica no caso de aquisições ou importações efetuadas por pessoas 
jurídicas optantes pelo Simples ou que tenham suas receitas, no todo ou em 
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parte, submetidas ao regime de incidência cumulativa da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins; e 

III - poderá ser usufruído nas aquisições ou importações realizadas até 30 de 
abril de 2008 ou até que a produção nacional atenda a 80% (oitenta por cento) 
do consumo interno. 

§ 2o O percentual de que trata o inciso I do § 1o deste artigo será apurado: 

I - após excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda; e 

II - considerando-se a média obtida, a partir do início de utilização do bem 
adquirido com suspensão, durante o período de 18 (dezoito) meses. 

§ 3o O prazo de início de utilização a que se refere o § 2o deste artigo não 
poderá ser superior a 3 (três) anos. 

§ 4o A suspensão de que trata este artigo converte-se em alíquota 0 (zero) 
após cumprida a condição de que trata o inciso I do § 1o deste artigo, 
observados os prazos determinados nos §§ 2o e 3o deste artigo. 

§ 5o No caso de não ser efetuada a incorporação do bem ao ativo imobilizado 
ou de sua revenda antes da redução a 0 (zero) das alíquotas, na forma do § 4o 
deste artigo, as contribuições não pagas em decorrência da suspensão de que 
trata este artigo serão devidas, acrescidas de juros e multa, de mora ou de 
ofício, na forma da lei, contados a partir da data da aquisição ou do registro da 
Declaração de Importação – DI, na condição de responsável, em relação à 
Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, ou de contribuinte, em relação à 
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação. 

§ 6o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o inciso I do caput deste 
artigo deverá constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da 
exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a especificação 
do dispositivo legal correspondente. 

§ 7o Na hipótese de não-atendimento do percentual de venda de papéis 
estabelecido no inciso I do § 1o deste artigo, a multa, de mora ou de ofício, a 
que se refere o § 5o deste artigo, será aplicada sobre o valor das contribuições 
não-recolhidas, proporcionalmente à diferença entre esse percentual de venda 
e o efetivamente alcançado. 

§ 8o A utilização do benefício da suspensão de que trata este artigo: 

I - fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica adquirente ou 
importadora das máquinas e equipamentos, em relação aos tributos e 
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil; e 

II - será disciplinada pelo Poder Executivo em regulamento. 

§ 9o As máquinas e equipamentos beneficiados pela suspensão da exigência 
das contribuições, na forma deste artigo, serão relacionados em regulamento. 

Art. 56. A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelo produtor ou 
importador de nafta petroquímica, incidentes sobre a receita bruta decorrente 
da venda desse produto às centrais petroquímicas, serão calculadas, 
respectivamente, com base nas alíquotas de 1% (um por cento) e 4,6% (quatro 
inteiros e seis décimos por cento). (Vigência) 
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Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo se aplica à contribuição para 
o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelo produtor ou importador de etano, propano, 
butano, bem como correntes gasosas de refinaria - HLR - hidrocarbonetos 
leves de refino sobre a receita bruta da venda desses produtos às indústrias 
que os empreguem na produção de eteno e propeno para fins industriais e 
comerciais. (Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007) 

Art. 57. Na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime 
de não-cumulatividade, a central petroquímica poderá descontar créditos 
calculados às alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos 
por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, 
decorrentes de aquisição ou importação de nafta petroquímica. (Vigência) 

§ 1o Na hipótese de a central petroquímica revender a nafta petroquímica 
adquirida na forma do art. 56 desta Lei ou importada na forma do § 15 do art. 
8o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, o crédito de que trata o caput deste 
artigo será calculado mediante a aplicação das alíquotas de 1,0% (um por 
cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 4,6% (quatro inteiros e seis 
décimos por cento) para a Cofins. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 
11.488, de 2007) 

§ 2o O disposto no caput deste artigo se aplica às indústrias de que trata o 
parágrafo único do art. 56 desta Lei, quanto aos créditos decorrentes da 
aquisição de etano, propano, butano, bem como correntes gasosas de refinaria 
- HLR - hidrocarbonetos leves de refinaria por elas empregados na 
industrialização ou comercialização de eteno, propeno e produtos com eles 
fabricados. (Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007)  

Art. 58. O art. 8o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com 
a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 8o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 15. Na importação de nafta petroquímica, quando efetuada por 
centrais petroquímicas, as alíquotas são de: 

I - 1,0% (um por cento), para a Contribuição para o Pis/Pasep-
Importação; e 

II - 4,6% (quatro inteiros e seis décimos por cento), para a Cofins-
Importação." (NR) 

Art. 59. O art. 14 da Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar 
com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 14. Aplicam-se à nafta petroquímica destinada à produção 
ou formulação de gasolina ou diesel as disposições do art. 4o da 
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e dos arts. 22 e 23 da 
Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, incidindo as alíquotas 
específicas: 
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I - fixadas para o óleo diesel, quando a nafta petroquímica for 
destinada à produção ou formulação exclusivamente de óleo 
diesel; ou 

II - fixadas para a gasolina, quando a nafta petroquímica for 
destinada à produção ou formulação de óleo diesel ou gasolina. 

§ 1o (Revogado). 

§ 2o (Revogado). 

§ 3o (Revogado)." (NR) 

Art. 60. A pessoa jurídica industrial ou importadora de produtos sujeitos ao selo 
de controle de que trata o art. 46 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, 
poderá deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, devidas em 
cada período de apuração, crédito presumido correspondente ao ressarcimento 
de custos de que trata o art. 3o do Decreto-Lei no 1.437, de 17 de dezembro de 
1975, efetivamente pago no mesmo período. (Vigência) 

Art. 61. O disposto no art. 33, § 2o, inciso I, do Decreto-Lei no 1.593, de 21 de 
dezembro de 1977, também se aplica aos demais produtos sujeitos ao selo de 
controle a que se refere o art. 46 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. 
(Vigência) 

Art. 62. O percentual e o coeficiente multiplicadores a que se refere o art. 3o da 
Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, e o art. 5o da Lei no 
9.715, de 25 de novembro de 1998, passam a ser de 169% (cento e sessenta e 
nove por cento) e 1,98 (um inteiro e noventa e oito centésimos), 
respectivamente. (Vigência) 

Art. 63. O art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 8o ........................................................................................ 

§ 1o ........................................................................................ 

I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, 
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de 
origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, 
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos 
da NCM; 

........................................................................................" (NR) 

Art. 64. Nas vendas efetuadas por distribuidor estabelecido fora da Zona 
Franca de Manaus - ZFM de álcool para fins carburantes destinado ao 
consumo ou à industrialização na ZFM, aplica-se o disposto no art. 2o da Lei no 
10.996, de 15 de dezembro de 2004. (Vigência) (Vide Medida Provisória nº 
413, de 2008) (Vide Lei nº 11.727, de 2008). 

§ 1o No caso deste artigo, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão 
nas vendas efetuadas pela pessoa jurídica adquirente na forma do caput deste 
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artigo, às alíquotas de 1,46% (um inteiro e quarenta e seis centésimos por 
cento) e 6,74% (seis inteiros e setenta e quatro centésimos por cento). 

§ 2o O distribuidor, no caso deste artigo, fica obrigado a cobrar e recolher, na 
condição de contribuinte substituto, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins 
devidas pela pessoa jurídica de que trata o § 1o deste artigo. 

§ 3o Para os efeitos do § 2o deste artigo, a Contribuição para o PIS/Pasep e a 
Cofins serão apuradas mediante a aplicação das alíquotas de que trata o § 1o 
deste artigo sobre o preço de venda do distribuidor. 

§ 4o A pessoa jurídica domiciliada na ZFM que utilizar como insumo álcool para 
fins carburantes adquirido com substituição tributária, na forma dos §§ 2o e 3o 
deste artigo, poderá abater da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, 
incidentes sobre seu faturamento, o valor dessas contribuições recolhidas pelo 
substituto tributário. 

Art. 65. Nas vendas efetuadas por produtor, fabricante ou importador 
estabelecido fora da ZFM dos produtos relacionados nos incisos I a VIII do § 1o 
do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, destinadas ao 
consumo ou industrialização na ZFM, aplica-se o disposto no art. 2o da Lei no 
10.996, de 15 de dezembro de 2004. (Vigência) (Vide Lei nº 11.727, de 2008) 
(Vigência) 

§ 1o No caso deste artigo, nas revendas efetuadas pela pessoa jurídica 
adquirente na forma do caput deste artigo a Contribuição para o PIS/Pasep e a 
Cofins incidirão às alíquotas previstas: 

I - no art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004; 

II - na alínea b do inciso I do art. 1o e do art. 2o da Lei no 10.147, de 21 de 
dezembro de 2000, com a redação dada pela Lei no 10.865, de 30 de abril de 
2004; 

III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, com a redação dada pela 
Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004; 

IV - no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, com a redação 
dada pela Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004; 

V - nos incisos I e II do caput do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, 
com a redação dada pela Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004; 

VI - no art. 52 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alterações 
posteriores; (Vide pela Lei nº 11.727, de 2008) 

VII - no art. 51 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alterações 
posteriores. 

VIII – (Vide pela Lei nº 11.727, de 2008) 

§ 2o O produtor, fabricante ou importador, no caso deste artigo, fica obrigado a 
cobrar e recolher, na condição de contribuinte substituto, a Contribuição para o 
PIS/Pasep e a Cofins devidas pela pessoa jurídica de que trata o § 1o deste 
artigo. 

§ 3o O disposto no § 2o deste artigo não se aplica aos produtos farmacêuticos 
classificados nas posições 30.01, 30.03, 30.04, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 
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3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 
3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, todos da Tipi. 

§ 4o Para os efeitos do § 2o deste artigo, a Contribuição para o PIS/Pasep e a 
Cofins serão apuradas mediante a aplicação das alíquotas de que trata o § 1o 
deste artigo sobre o preço de venda do produtor, fabricante ou importador. 
(Vide pela Lei nº 11.727, de 2008) 

§ 5o A pessoa jurídica domiciliada na ZFM que utilizar como insumo ou 
incorporar ao seu ativo permanente produtos adquiridos com substituição 
tributária, na forma dos §§ 2o e 4o deste artigo, poderá abater da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre seu faturamento o valor dessas 
contribuições recolhidas pelo substituto tributário. 

§ 6o Não se aplicam as disposições dos §§ 2o, 4o e 5o deste artigo no caso de 
venda dos produtos referidos nos incisos IV e V do § 1o do art. 2o da Lei no 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, para montadoras de veículos. 

Art. 66. (VETADO) 

CAPÍTULO X 

DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI 

Art. 67. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar, para o IPI relativo aos 
produtos classificados nos códigos NCM 71.13, 71.14, 71.16 e 71.17, alíquotas 
correspondentes às mínimas estabelecidas para o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços - ICMS, nos termos do inciso VI do § 2o do art. 155 da 
Constituição Federal. 

Parágrafo único. As alíquotas do IPI fixadas na forma do caput deste artigo 
serão uniformes em todo o território nacional. 

Art. 68. O § 2o do art. 43 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 43. ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 2o As indicações do caput deste artigo e de seu § 1o serão feitas 
na forma do regulamento, podendo ser substituídas por outros 
elementos que possibilitem a classificação e controle fiscal dos 
produtos. 

........................................................................................" (NR) 

Art. 69. Fica prorrogada até 31 de dezembro de 2009 a vigência da Lei no 
8.989, de 24 de fevereiro de 1995. 

Parágrafo único. O art. 2o e o caput do art. 6o da Lei no 8.989, de 24 de 
fevereiro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2o A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 
de que trata o art. 1o desta Lei somente poderá ser utilizada uma 
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vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há mais de 2 (dois) 
anos." (NR) 

"Art. 6o A alienação do veículo adquirido nos termos desta Lei e 
da Lei no 8.199, de 28 de junho de 1991, e da Lei no 8.843, de 10 
de janeiro de 1994, antes de 2 (dois) anos contados da data da 
sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às condições e aos 
requisitos estabelecidos nos referidos diplomas legais acarretará 
o pagamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado na 
forma da legislação tributária. 

........................................................................................" (NR) 

CAPÍTULO XI 

DOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

Art. 70. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 
2006, os recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e do 
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos 
ou Valores Mobiliários - IOF serão efetuados nos seguintes prazos: (Vigência) 

I - IRRF: 

a) na data da ocorrência do fato gerador, no caso de: 

1. rendimentos atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior; 

2. pagamentos a beneficiários não identificados; 

b) até o 3o (terceiro) dia útil subseqüente ao decêndio de ocorrência dos fatos 
geradores, no caso de: 

1. juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos 
a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 

2. prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em 
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; 
e 

3. multa ou qualquer vantagem, de que trata o art. 70 da Lei no 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996; 

c) até o último dia útil do mês subseqüente ao encerramento do período de 
apuração, no caso de rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos 
fundos de investimento imobiliário; e 

d) até o último dia útil do 1o (primeiro) decêndio do mês subseqüente ao mês 
de ocorrência dos fatos geradores, nos demais casos; 

II - IOF: 

a) até o 3o (terceiro) dia útil subseqüente ao decêndio de ocorrência dos fatos 
geradores, no caso de aquisição de ouro, ativo financeiro; e 

b) até o 3o (terceiro) dia útil subseqüente ao decêndio da cobrança ou do 
registro contábil do imposto, nos demais casos. 
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Parágrafo único. Excepcionalmente, na hipótese de que trata a alínea d do 
inciso I do caput deste artigo, em relação aos fatos geradores ocorridos: 

I - no mês de dezembro de 2006, os recolhimentos serão efetuados: 

a) até o 3o (terceiro) dia útil do decêndio subseqüente, para os fatos geradores 
ocorridos no 1o (primeiro) e 2o (segundo) decêndios; e 

b) até o último dia útil do 1o (primeiro) decêndio do mês de janeiro de 2007, 
para os fatos geradores ocorridos no 3o (terceiro) decêndio; 

II - no mês de dezembro de 2007, os recolhimentos serão efetuados: 

a) até o 3o (terceiro) dia útil do 2o (segundo) decêndio, para os fatos geradores 
ocorridos no 1o (primeiro) decêndio; e 

b) até o último dia útil do 1o (primeiro) decêndio do mês de janeiro de 2008, 
para os fatos geradores ocorridos no 2o (segundo) e no 3o (terceiro) decêndio. 

Art. 71. O § 1o do art. 63 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, passa a 
vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 63. ........................................................................................ 

§ 1o O imposto de que trata este artigo incidirá sobre o valor de 
mercado do prêmio, na data da distribuição. 

........................................................................................" (NR) 

Art. 72. O parágrafo único do art. 10 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, 
passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 10. ........................................................................................ 

Parágrafo único. O pagamento ou a retenção e o recolhimento da 
Contribuição serão efetuados no mínimo 1 (uma) vez por 
decêndio." (NR) 

Art. 73. O § 2o do art. 70 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 70. ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 2o O imposto será retido na data do pagamento ou crédito da 
multa ou vantagem. 

........................................................................................" (NR) 

Art. 74. O art. 35 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar 
com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 35. Os valores retidos na quinzena, na forma dos arts. 30, 33 
e 34 desta Lei, deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional pelo 
órgão público que efetuar a retenção ou, de forma centralizada, 
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o último dia 
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útil da quinzena subseqüente àquela quinzena em que tiver 
ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou 
prestadora do serviço." (NR) 

Art. 75. O caput do art. 6o da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 6o O pagamento unificado de impostos e contribuições 
devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte 
inscritas no Simples será feito de forma centralizada até o 20o 
(vigésimo) dia do mês subseqüente àquele em que houver sido 
auferida a receita bruta. 

........................................................................................" (NR) 

CAPÍTULO XII 

DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO CONSTITUÍDOS POR ENTIDADES 
ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E POR SOCIEDADES 

SEGURADORAS E DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO PARA GARANTIA DE 
LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA 

Art. 76. As entidades abertas de previdência complementar e as sociedades 
seguradoras poderão, a partir de 1o de janeiro de 2006, constituir fundos de 
investimento, com patrimônio segregado, vinculados exclusivamente a planos 
de previdência complementar ou a seguros de vida com cláusula de cobertura 
por sobrevivência, estruturados na modalidade de contribuição variável, por 
elas comercializados e administrados. (Vigência) 

§ 1o Durante o período de acumulação, a remuneração da provisão matemática 
de benefícios a conceder, dos planos e dos seguros referidos no caput deste 
artigo, terá por base a rentabilidade da carteira de investimentos dos 
respectivos fundos.  

§ 2o Os fundos de investimento de que trata o caput deste artigo somente 
poderão ser administrados por instituições autorizadas pela Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM para o exercício da administração de carteira de 
valores mobiliários. 

Art. 77. A aquisição de plano ou seguro enquadrado na estrutura prevista no 
art. 76 desta Lei far-se-á mediante subscrição pelo adquirente de quotas dos 
fundos de investimento vinculados. (Vigência) 

§ 1o No caso de plano ou seguro coletivo: 

I - a pessoa jurídica adquirente também será cotista do fundo; e 

II - o contrato ou apólice conterá cláusula com a periodicidade em que as 
quotas adquiridas pela pessoa jurídica terão sua titularidade transferida para os 
participantes ou segurados. 

§ 2o A transferência de titularidade de que trata o inciso II do § 1o deste artigo: 

I - conferirá aos participantes ou segurados o direito à realização de resgates e 
à portabilidade dos recursos acumulados correspondentes às quotas; 

II - não caracteriza resgate para fins de incidência do Imposto de Renda. 



 193 

§ 3o Independentemente do disposto no inciso II do § 1o deste artigo, no caso 
de falência ou liquidação extrajudicial de pessoa jurídica proprietária de quotas: 

I - a titularidade das quotas vinculadas a participantes ou segurados 
individualizados será transferida a estes; 

II - a titularidade das quotas não vinculadas a qualquer participante ou 
segurado individualizado será transferida para todos os participantes ou 
segurados proporcionalmente ao número de quotas de propriedade destes, 
inclusive daquelas cuja titularidade lhes tenha sido transferida com base no 
inciso I deste parágrafo.  

Art. 78. O patrimônio dos fundos de investimento de que trata o art. 76 desta 
Lei não se comunica com o das entidades abertas de previdência 
complementar ou das sociedades seguradoras que os constituírem, não 
respondendo, nem mesmo subsidiariamente, por dívidas destas. (Vigência) 

§ 1o No caso de falência ou liquidação extrajudicial da entidade aberta de 
previdência complementar ou da sociedade seguradora, o patrimônio dos 
fundos não integrará a respectiva massa falida ou liquidanda.  

§ 2o Os bens e direitos integrantes do patrimônio dos fundos não poderão ser 
penhorados, seqüestrados, arrestados ou objeto de qualquer outra forma de 
constrição judicial em decorrência de dívidas da entidade aberta de previdência 
complementar ou da sociedade seguradora. 

Art. 79. No caso de morte do participante ou segurado dos planos e seguros de 
que trata o art. 76 desta Lei, os seus beneficiários poderão optar pelo resgate 
das quotas ou pelo recebimento de benefício de caráter continuado previsto em 
contrato, independentemente da abertura de inventário ou procedimento 
semelhante. (Vigência) 

Art. 80. Os planos de previdência complementar e os seguros de vida com 
cláusula de cobertura por sobrevivência comercializados até 31 de dezembro 
de 2005 poderão ser adaptados pelas entidades abertas de previdência 
complementar e sociedades seguradoras à estrutura prevista no art. 76 desta 
Lei. (Vigência) 

Art. 81. O disposto no art. 80 desta Lei não afeta o direito dos participantes e 
segurados à portabilidade dos recursos acumulados para outros planos e 
seguros, estruturados ou não nos termos do art. 76 desta Lei. (Vigência) 

Art. 82. A concessão de benefício de caráter continuado por plano ou seguro 
estruturado na forma do art. 76 desta Lei importará na transferência da 
propriedade das quotas dos fundos a que esteja vinculado o respectivo plano 
ou seguro para a entidade aberta de previdência complementar ou a sociedade 
seguradora responsável pela concessão. (Vigência) 

Parágrafo único. A transferência de titularidade de quotas de que trata o caput 
deste artigo não caracteriza resgate para fins de incidência do Imposto de 
Renda. 

Art. 83. Aplica-se aos planos e seguros de que trata o art. 76 desta Lei o 
disposto no art. 11 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e nos arts. 1o 
a 5o e 7o da Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004. (Vigência) 
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Parágrafo único. Fica responsável pela retenção e recolhimento dos impostos e 
contribuições incidentes sobre as aplicações efetuadas nos fundos de 
investimento de que trata o art. 76 desta Lei a entidade aberta de previdência 
complementar ou a sociedade seguradora que comercializar ou administrar o 
plano ou o seguro enquadrado na estrutura prevista no mencionado artigo, bem 
como pelo cumprimento das obrigações acessórias decorrentes dessa 
responsabilidade. 

Art. 84. É facultado ao participante de plano de previdência complementar 
enquadrado na estrutura prevista no art. 76 desta Lei o oferecimento, como 
garantia de financiamento imobiliário, de quotas de sua titularidade dos fundos 
de que trata o referido artigo. (Vigência) 

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se também: 

I - aos cotistas de Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI; 

II - aos segurados titulares de seguro de vida com cláusula de cobertura por 
sobrevivência enquadrado na estrutura prevista no art. 76 desta Lei. 

§ 2o A faculdade mencionada no caput deste artigo aplica-se apenas ao 
financiamento imobiliário tomado em instituição financeira, que poderá ser 
vinculada ou não à entidade operadora do plano ou do seguro. 

Art. 85. É vedada às entidades abertas de previdência complementar e às 
sociedades seguradoras a imposição de restrições ao exercício da faculdade 
mencionada no art. 84 desta Lei, mesmo que o financiamento imobiliário seja 
tomado em instituição financeira não vinculada. (Vigência) 

Art. 86. A garantia de que trata o art. 84 desta Lei será objeto de instrumento 
contratual específico, firmado pelo participante ou segurado, pela entidade 
aberta de previdência complementar ou sociedade seguradora e pela 
instituição financeira. (Vigência) 

Parágrafo único. O instrumento contratual específico a que se refere o caput 
deste artigo será considerado, para todos os efeitos jurídicos, como parte 
integrante do plano de benefícios ou da apólice, conforme o caso. 

Art. 87. As operações de financiamento imobiliário que contarem com a 
garantia mencionada no art. 84 desta Lei serão contratadas com seguro de 
vida com cobertura de morte e invalidez permanente. (Vigência) 

Art. 88. As instituições autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários – 
CVM para o exercício da administração de carteira de títulos e valores 
mobiliários ficam autorizadas a constituir fundos de investimento que permitam 
a cessão de suas quotas em garantia de locação imobiliária. (Vigência) 

§ 1o A cessão de que trata o caput deste artigo será formalizada, mediante 
registro perante o administrador do fundo, pelo titular das quotas, por meio de 
termo de cessão fiduciária acompanhado de 1 (uma) via do contrato de 
locação, constituindo, em favor do credor fiduciário, propriedade resolúvel das 
quotas.  

§ 2o Na hipótese de o cedente não ser o locatário do imóvel locado, deverá 
também assinar o contrato de locação ou aditivo, na qualidade de garantidor. 
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§ 3o A cessão em garantia de que trata o caput deste artigo constitui regime 
fiduciário sobre as quotas cedidas, que ficam indisponíveis, inalienáveis e 
impenhoráveis, tornando-se a instituição financeira administradora do fundo 
seu agente fiduciário. 

§ 4o O contrato de locação mencionará a existência e as condições da cessão 
de que trata o caput deste artigo, inclusive quanto a sua vigência, que poderá 
ser por prazo determinado ou indeterminado. 

§ 5o Na hipótese de prorrogação automática do contrato de locação, o cedente 
permanecerá responsável por todos os seus efeitos, ainda que não tenha 
anuído no aditivo contratual, podendo, no entanto, exonerar-se da garantia, a 
qualquer tempo, mediante notificação ao locador, ao locatário e à 
administradora do fundo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

§ 6o Na hipótese de mora, o credor fiduciário notificará extrajudicialmente o 
locatário e o cedente, se pessoa distinta, comunicando o prazo de 10 (dez) dias 
para pagamento integral da dívida, sob pena de excussão extrajudicial da 
garantia, na forma do § 7o deste artigo. 

§ 7o Não ocorrendo o pagamento integral da dívida no prazo fixado no § 6o 
deste artigo, o credor poderá requerer ao agente fiduciário que lhe transfira, em 
caráter pleno, exclusivo e irrevogável, a titularidade de quotas suficientes para 
a sua quitação, sem prejuízo da ação de despejo e da demanda, por meios 
próprios, da diferença eventualmente existente, na hipótese de insuficiência da 
garantia.  

§ 8o A excussão indevida da garantia enseja responsabilidade do credor 
fiduciário pelo prejuízo causado, sem prejuízo da devolução das quotas ou do 
valor correspondente, devidamente atualizado. 

§ 9o O agente fiduciário não responde pelos efeitos do disposto nos §§ 6o e 7o 
deste artigo, exceto na hipótese de comprovado dolo, má-fé, simulação, fraude 
ou negligência, no exercício da administração do fundo. 

§ 10. Fica responsável pela retenção e recolhimento dos impostos e 
contribuições incidentes sobre as aplicações efetuadas nos fundos de 
investimento de que trata o caput deste artigo a instituição que administrar o 
fundo com a estrutura prevista neste artigo, bem como pelo cumprimento das 
obrigações acessórias decorrentes dessa responsabilidade. 

Art. 89. Os arts. 37 e 40 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, passam a 
vigorar acrescidos dos seguintes incisos: (Vigência) 

"Art. 37. ........................................................................................ 

........................................................................................ 

IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. 

........................................................................................" (NR) 

"Art. 40. ........................................................................................ 

........................................................................................ 
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VIII - exoneração de garantia constituída por quotas de fundo de 
investimento; 

IX - liquidação ou encerramento do fundo de investimento de que 
trata o inciso IV do art. 37 desta Lei." (NR) 

Art. 90. Compete ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores 
Mobiliários e à Superintendência de Seguros Privados, no âmbito de suas 
respectivas atribuições, dispor sobre os critérios complementares para a 
regulamentação deste Capítulo. (Vigência) 

CAPÍTULO XIII 

DA TRIBUTAÇÃO DE PLANOS DE BENEFÍCIO, SEGUROS E FUNDOS DE 
INVESTIMENTO DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO 

Art. 91. A Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: (Vigência) 

"Art. 1o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 6o As opções mencionadas no § 5o deste artigo deverão ser 
exercidas até o último dia útil do mês subseqüente ao do ingresso 
nos planos de benefícios operados por entidade de previdência 
complementar, por sociedade seguradora ou em FAPI e serão 
irretratáveis, mesmo nas hipóteses de portabilidade de recursos e 
de transferência de participantes e respectivas reservas. 

§ 7o Para o participante, segurado ou quotista que houver 
ingressado no plano de benefícios até o dia 30 de novembro de 
2005, a opção de que trata o § 6o deste artigo deverá ser exercida 
até o último dia útil do mês de dezembro de 2005, permitida neste 
prazo, excepcionalmente, a retratação da opção para aqueles que 
ingressaram no referido plano entre 1o de janeiro e 4 de julho de 
2005." (NR) 

"Art. 2o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 2o A opção de que trata este artigo deverá ser formalizada pelo 
participante, segurado ou quotista, à respectiva entidade de 
previdência complementar, sociedade seguradora ou ao 
administrador de FAPI, conforme o caso, até o último dia útil do 
mês de dezembro de 2005. 

........................................................................................" (NR) 

"Art. 5o ........................................................................................ 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos 
fundos administrativos constituídos pelas entidades fechadas de 
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previdência complementar e às provisões, reservas técnicas e 
fundos dos planos assistenciais de que trata o art. 76 da Lei 
Complementar no 109, de 29 de maio de 2001." (NR) 

Art. 92. O caput do art. 8o da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a 
vigorar acrescido do seguinte inciso IX: (Vigência) 

"Art. 8o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

IX - nos lançamentos relativos à transferência de reservas 
técnicas, fundos e provisões de plano de benefício de caráter 
previdenciário entre entidades de previdência complementar ou 
sociedades seguradoras, inclusive em decorrência de 
reorganização societária, desde que: 

a) não haja qualquer disponibilidade de recursos para o 
participante, nem mudança na titularidade do plano; e 

b) a transferência seja efetuada diretamente entre planos ou entre 
gestores de planos. 

........................................................................................" (NR) 

Art. 93. O contribuinte que efetuou pagamento de tributos e contribuições com 
base no art. 5o da Medida Provisória no 2.222, de 4 de setembro de 2001, em 
valor inferior ao devido, poderá quitar o débito remanescente até o último dia 
útil do mês de dezembro de 2005, com a incidência de multa, de mora ou de 
ofício, conforme o caso, bem como com a incidência de juros equivalentes à 
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, para 
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês seguinte 
ao do vencimento do tributo e de 1% (um por cento) no mês do pagamento. 

§ 1o O pagamento realizado na forma do caput deste artigo implicará a extinção 
dos créditos tributários relativos aos fatos geradores a ele relacionados, ainda 
que já constituídos, inscritos ou não em dívida ativa.  

§ 2o O Poder Executivo disciplinará, em regulamento, o disposto neste artigo. 

Art. 94. As entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras e 
Fundos de Aposentadoria Programada Individual - FAPI que, para gozo do 
benefício previsto no art. 5o da Medida Provisória no 2.222, de 4 de setembro 
de 2001, efetuaram o pagamento dos tributos e contribuições na forma ali 
estabelecida e desistiram das ações judiciais individuais deverão comprovar, 
perante a Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, a 
desistência das ações judiciais coletivas, bem como a renúncia a qualquer 
alegação de direito a elas relativa, de modo irretratável e irrevogável, até o 
último dia útil do mês de dezembro de 2005.  

Parágrafo único. O benefício mencionado no caput deste artigo surte efeitos 
enquanto não houver a homologação judicial do requerimento, tornando-se 
definitivo com a referida homologação. 
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Art. 95. Na hipótese de pagamento de benefício não programado oferecido em 
planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas modalidades 
de contribuição definida ou contribuição variável, após a opção do participante 
pelo regime de tributação de que trata o art. 1o da Lei no 11.053, de 29 de 
dezembro de 2004, incidirá imposto de renda à alíquota:  

I - de 25% (vinte e cinco por cento), quando o prazo de acumulação for inferior 
ou igual a 6 (seis) anos; e 

II - prevista no inciso IV, V ou VI do art. 1o da Lei no 11.053, de 29 de dezembro 
de 2004, quando o prazo de acumulação for superior a 6 (seis) anos.  

§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se, também, ao benefício não 
programado concedido pelos planos de benefícios cujos participantes tenham 
efetuado a opção pelo regime de tributação referido no caput deste artigo, nos 
termos do art. 2o da Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004.  

§ 2o Para fins deste artigo e da definição da alíquota de imposto de renda 
incidente sobre as prestações seguintes, o prazo de acumulação continua a ser 
contado após o pagamento da 1a (primeira) prestação do benefício, importando 
na redução progressiva da alíquota aplicável em razão do decurso do prazo de 
pagamento de benefícios, na forma definida em ato da Receita Federal do 
Brasil, da Secretaria de Previdência Complementar e da Superintendência de 
Seguros Privados. 

CAPÍTULO XIV 

DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS MUNICÍPIOS 

Art. 96. Os Municípios poderão parcelar seus débitos e os de responsabilidade 
de autarquias e fundações municipais relativos às contribuições sociais de que 
tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991, com vencimento até 30 de setembro de 2005, em até 240 
(duzentas e quarenta) prestações mensais e consecutivas. (Regulamento) 

§ 1o Os débitos referidos no caput deste artigo são aqueles originários de 
contribuições sociais e correspondentes obrigações acessórias, constituídos ou 
não, inscritos ou não em dívida ativa, ainda que em fase de execução fiscal já 
ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não 
integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento. 

§ 2o Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados, de forma 
irretratável e irrevogável. 

§ 3o Os débitos de que tratam o caput e §§ 1o e 2o deste artigo, com 
vencimento até 31 de dezembro de 2004, provenientes de contribuições 
descontadas dos segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte 
individual, bem como de sub-rogação e de importâncias retidas ou 
descontadas, referidas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão ser 
parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais e consecutivas. 

§ 4o Caso a prestação mensal não seja paga na data do vencimento, serão 
retidos e repassados à Receita Federal do Brasil recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios suficientes para sua quitação, acrescidos dos juros 
previstos no art. 99 desta Lei. 
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§ 5o Os valores pagos pelos Municípios relativos ao parcelamento objeto desta 
Lei não serão incluídos no limite a que se refere o § 4o do art. 5o da Lei no 
9.639, de 25 de maio de 1998, com a redação dada pela Medida Provisória no 
2.187-13, de 24 de agosto de 2001. 

§ 6o A opção pelo parcelamento será formalizada até 31 de dezembro de 2005, 
na Receita Federal do Brasil, que se responsabilizará pela cobrança das 
prestações e controle dos créditos originários dos parcelamentos concedidos. 

Art. 97. Os débitos serão consolidados por Município na data do pedido do 
parcelamento, reduzindo-se os valores referentes a juros de mora em 50% 
(cinqüenta por cento). (Regulamento) 

Art. 98. Os débitos a que se refere o art. 96 serão parcelados em prestações 
mensais equivalentes a: (Regulamento) 

I - no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da média mensal da 
receita corrente líquida municipal; 

II – (VETADO) 

Art. 99. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será 
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente 
a partir do 1o (primeiro) dia do mês subseqüente ao da consolidação do débito 
até o último dia útil do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) 
no mês do pagamento da respectiva prestação. (Regulamento) 

Art. 100. Para o parcelamento objeto desta Lei, serão observadas as seguintes 
condições: (Regulamento) 

I - o percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) será aplicado 
sobre a média mensal da Receita Corrente Líquida referente ao ano anterior ao 
do vencimento da prestação, publicada de acordo com o previsto nos arts. 52, 
53 e 63 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000; 

II - para fins de cálculo das prestações mensais, os Municípios se obrigam a 
encaminhar à Receita Federal do Brasil o demonstrativo de apuração da 
receita corrente líquida de que trata o inciso I do caput do art. 53 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, até o último dia útil do mês de 
fevereiro de cada ano; 

III - a falta de apresentação das informações a que se refere o inciso II do caput 
deste artigo implicará, para fins de apuração e cobrança da prestação mensal, 
a aplicação da variação do Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna - 
IGP-DI, acrescida de juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, sobre a 
última receita corrente líquida publicada nos termos da legislação. 

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, às prestações vencíveis em janeiro, 
fevereiro e março de cada ano aplicar-se-ão os limites utilizados no ano 
anterior, nos termos do inciso I do caput deste artigo. 

§ 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se como receita corrente líquida 
aquela definida nos termos do art. 2o da Lei Complementar no 101, de 4 de 
maio de 2000. 



 200 

Art. 101. As prestações serão exigíveis no último dia útil de cada mês, a partir 
do mês subseqüente ao da formalização do pedido de parcelamento. 
(Regulamento) 

§ 1o No período compreendido entre a formalização do pedido de parcelamento 
e o mês da consolidação, o Município deverá recolher mensalmente as 
prestações mínimas correspondentes aos valores previstos no inciso I do art. 
98 desta Lei, sob pena de indeferimento do pedido. 

§ 2o O pedido se confirma com o pagamento da 1a (primeira) prestação na 
forma do § 1o deste artigo. 

§ 3o A partir do mês seguinte à consolidação, o valor da prestação será obtido 
mediante a divisão do montante do débito parcelado, deduzidos os valores das 
prestações mínimas recolhidas nos termos do § 1o deste artigo, pelo número 
de prestações restantes, observados os valores mínimo e máximo constantes 
do art. 98 desta Lei. 

Art. 102. A concessão do parcelamento objeto desta Lei está condicionada: 
(Regulamento) 

I - à apresentação pelo Município, na data da formalização do pedido, do 
demonstrativo referente à apuração da Receita Corrente Líquida Municipal, na 
forma do disposto na Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, 
referente ao ano-calendário de 2004; 

II - ao adimplemento das obrigações vencidas após a data referida no caput do 
art. 96 desta Lei. 

Art. 103. O parcelamento de que trata esta Lei será rescindido nas seguintes 
hipóteses: (Regulamento) 

I - inadimplemento por 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses 
alternados, o que primeiro ocorrer; 

II - inadimplemento das obrigações correntes referentes às contribuições de 
que trata o art. 96 desta Lei; 

III - não complementação do valor da prestação na forma do § 4o do art. 96 
desta Lei. 

Art. 104. O Poder Executivo disciplinará, em regulamento, os atos necessários 
à execução do disposto nos arts. 96 a 103 desta Lei. 

Parágrafo único. Os débitos referidos no caput deste artigo serão consolidados 
no âmbito da Receita Federal do Brasil. 

Art. 105. (VETADO) 

CAPÍTULO XV 

DA DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA DA BOVINOCULTURA 

Art. 106. (VETADO) 

Art. 107. (VETADO) 

Art. 108. (VETADO) 

CAPÍTULO XVI 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função 
do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada 
dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da 
Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da 
descaracterização do preço predeterminado. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1o de novembro de 
2003. 

Art. 110. Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para 
o PIS/Pasep, da Cofins, do IRPJ e da CSLL, as instituições financeiras e as 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem 
computar como receitas ou despesas incorridas nas operações realizadas em 
mercados de liquidação futura: (Vigência) (Regulamento) 

I - a diferença, apurada no último dia útil do mês, entre as variações das taxas, 
dos preços ou dos índices contratados (diferença de curvas), sendo o saldo 
apurado por ocasião da liquidação do contrato, da cessão ou do encerramento 
da posição, nos casos de: 

a) swap e termo; 

b) futuro e outros derivativos com ajustes financeiros diários ou periódicos de 
posições cujos ativos subjacentes aos contratos sejam taxas de juros spot ou 
instrumentos de renda fixa para os quais seja possível a apuração do critério 
previsto neste inciso;  

II - o resultado da soma algébrica dos ajustes apurados mensalmente, no caso 
dos mercados referidos na alínea b do inciso I do caput deste artigo cujos 
ativos subjacentes aos contratos sejam mercadorias, moedas, ativos de renda 
variável, taxas de juros a termo ou qualquer outro ativo ou variável econômica 
para os quais não seja possível adotar o critério previsto no referido inciso;  

III - o resultado apurado na liquidação do contrato, da cessão ou do 
encerramento da posição, no caso de opções e demais derivativos.  

§ 1o O Poder Executivo disciplinará, em regulamento, o disposto neste artigo, 
podendo, inclusive, determinar que o valor a ser reconhecido mensalmente, na 
hipótese de que trata a alínea b do inciso I do caput deste artigo, seja 
calculado: 

I - pela bolsa em que os contratos foram negociados ou registrados; 

II - enquanto não estiver disponível a informação de que trata o inciso I do 
caput deste artigo, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Banco Central 
do Brasil. 

§ 2o Quando a operação for realizada no mercado de balcão, somente será 
admitido o reconhecimento de despesas ou de perdas se a operação tiver sido 
registrada em sistema que disponha de critérios para aferir se os preços, na 
abertura ou no encerramento da posição, são consistentes com os preços de 
mercado. 
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§ 3o No caso de operações de hedge realizadas em mercados de liquidação 
futura em bolsas no exterior, as receitas ou as despesas de que trata o caput 
deste artigo serão apropriadas pelo resultado: 

I - da soma algébrica dos ajustes apurados mensalmente, no caso de contratos 
sujeitos a ajustes de posições; 

II - auferido na liquidação do contrato, no caso dos demais derivativos. 

§ 4o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins, fica vedado o reconhecimento de despesas ou de 
perdas apuradas em operações realizadas em mercados fora de bolsa no 
exterior. 

§ 5o Os ajustes serão efetuados no livro fiscal destinado à apuração do lucro 
real. 

Art. 111. O art. 4o da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, passa a vigorar 
com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 4o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 2o O pagamento dos tributos e contribuições na forma do 
disposto no caput deste artigo será considerado definitivo, não 
gerando, em qualquer hipótese, direito à restituição ou à 
compensação com o que for apurado pela incorporadora. 

§ 3o As receitas, custos e despesas próprios da incorporação 
sujeita a tributação na forma deste artigo não deverão ser 
computados na apuração das bases de cálculo dos tributos e 
contribuições de que trata o caput deste artigo devidos pela 
incorporadora em virtude de suas outras atividades empresariais, 
inclusive incorporações não afetadas. 

§ 4o Para fins do disposto no § 3o deste artigo, os custos e 
despesas indiretos pagos pela incorporadora no mês serão 
apropriados a cada incorporação na mesma proporção 
representada pelos custos diretos próprios da incorporação, em 
relação ao custo direto total da incorporadora, assim entendido 
como a soma de todos os custos diretos de todas as 
incorporações e o de outras atividades exercidas pela 
incorporadora. 

§ 5o A opção pelo regime especial de tributação obriga o 
contribuinte a fazer o recolhimento dos tributos, na forma do caput 
deste artigo, a partir do mês da opção." (NR) 

Art. 112. O Ministro de Estado da Fazenda poderá criar, nos Conselhos de 
Contribuintes do Ministério da Fazenda, Turmas Especiais, de caráter 
temporário, com competência para julgamento de processos que envolvam 
valores reduzidos ou matéria recorrente ou de baixa complexidade. 
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§ 1o As Turmas de que trata o caput deste artigo serão paritárias, compostas 
por 4 (quatro) membros, sendo 1 (um) conselheiro Presidente de Câmara, 
representante da Fazenda, e 3 (três) conselheiros com mandato pro tempore, 
designados entre os conselheiros suplentes. 

§ 2o As Turmas Especiais a que se refere este artigo poderão funcionar nas 
cidades onde estão localizadas as Superintendências da Receita Federal do 
Brasil. 

§ 3o O Ministro de Estado da Fazenda disciplinará o disposto neste artigo, 
inclusive quanto à definição da matéria e do valor a que se refere o caput deste 
artigo e ao funcionamento das Turmas Especiais. 

Art. 113. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar 
acrescido do art. 26-A e com a seguinte redação para os arts. 2o, 9o, 16 e 23: 

"Art. 2o ........................................................................................ 

Parágrafo único. Os atos e termos processuais a que se refere o 
caput deste artigo poderão ser encaminhados de forma eletrônica 
ou apresentados em meio magnético ou equivalente, conforme 
disciplinado em ato da administração tributária." (NR) 

"Art. 9o ........................................................................................ 

§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que 
trata o caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo 
sujeito passivo, podem ser objeto de um único processo, quando 
a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de 
prova. 

........................................................................................" (NR) 

"Art. 16. ........................................................................................ 

........................................................................................ 

V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, 
devendo ser juntada cópia da petição. 

........................................................................................" (NR) 

"Art. 23. ........................................................................................ 

........................................................................................ 

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: 

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou 

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo 
sujeito passivo. 
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§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput 
deste artigo, a intimação poderá ser feita por edital publicado: 

I - no endereço da administração tributária na internet; 

II - em dependência, franqueada ao público, do órgão 
encarregado da intimação; ou 

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. 

§ 2o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data 
registrada:  

a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito 
passivo; ou 

b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito 
passivo; 

IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o 
meio utilizado. 

§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste 
artigo não estão sujeitos a ordem de preferência. 

§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do 
sujeito passivo: 

I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à 
administração tributária; e 

II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração 
tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo. 

§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será 
implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, e 
a administração tributária informar-lhe-á as normas e condições 
de sua utilização e manutenção. 

§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas 
em ato da administração tributária." (NR) 

"Art. 26-A. A Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério 
da Fazenda - CSRF poderá, por iniciativa de seus membros, dos 
Presidentes dos Conselhos de Contribuintes, do Secretário da 
Receita Federal ou do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, 
aprovar proposta de súmula de suas decisões reiteradas e 
uniformes. 
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§ 1o De acordo com a matéria que constitua o seu objeto, a 
súmula será apreciada por uma das Turmas ou pelo Pleno da 
CSRF. 

§ 2o A súmula que obtiver 2/3 (dois terços) dos votos da Turma ou 
do Pleno será submetida ao Ministro de Estado da Fazenda, após 
parecer favorável da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
ouvida a Receita Federal do Brasil. 

§ 3o Após a aprovação do Ministro de Estado da Fazenda e 
publicação no Diário Oficial da União, a súmula terá efeito 
vinculante em relação à Administração Tributária Federal e, no 
âmbito do processo administrativo, aos contribuintes. 

§ 4o A súmula poderá ser revista ou cancelada por propostas dos 
Presidentes e Vice-Presidentes dos Conselhos de Contribuintes, 
do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou do Secretário da 
Receita Federal, obedecidos os procedimentos previstos para a 
sua edição. 

§ 5o Os procedimentos de que trata este artigo serão 
disciplinados nos regimentos internos dos Conselhos de 
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais do 
Ministério da Fazenda." 

Art. 114. O art. 7o do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, passa a 
vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à 
restituição ou ao ressarcimento de tributos, deverá verificar se o 
contribuinte é devedor à Fazenda Nacional. 

§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da 
restituição ou ressarcimento será compensado, total ou 
parcialmente, com o valor do débito. 

§ 2o Existindo, nos termos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 
1966, débito em nome do contribuinte, em relação às 
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo 
único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou às 
contribuições instituídas a título de substituição e em relação à 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o 
valor da restituição ou ressarcimento será compensado, total ou 
parcialmente, com o valor do débito. 

§ 3o Ato conjunto dos Ministérios da Fazenda e da Previdência 
Social estabelecerá as normas e procedimentos necessários à 
aplicação do disposto neste artigo." (NR) 

Art. 115. O art. 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 - Lei Orgânica da 
Seguridade Social, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 8o: 
(Vigência) 
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"Art. 89. ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, 
o valor da restituição será utilizado para extingui-lo, total ou 
parcialmente, mediante compensação." (NR) 

Art. 116. O art. 8o-A da Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passa a 
vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 8o-A. O valor da Cide-Combustíveis pago pelo vendedor de 
hidrocarbonetos líquidos não destinados à formulação de gasolina 
ou diesel poderá ser deduzido dos valores devidos pela pessoa 
jurídica adquirente desses produtos, relativamente a tributos ou 
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, nos 
termos, limites e condições estabelecidos em regulamento. 

§ 1o A pessoa jurídica importadora dos produtos de que trata o 
caput deste artigo não destinados à formulação de gasolina ou 
diesel poderá deduzir dos valores dos tributos ou contribuições 
administrados pela Receita Federal do Brasil, nos termos, limites 
e condições estabelecidos em regulamento, o valor da Cide-
Combustíveis pago na importação. 

§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo somente aos 
hidrocarbonetos líquidos utilizados como insumo pela pessoa 
jurídica adquirente." (NR) 

Art. 117. O art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a 
vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 

"Art. 18. ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do 
débito indevidamente compensado, quando a compensação for 
considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do 
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se 
os percentuais previstos: 

I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996; 

II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, nos casos de evidente intuito de fraude, 
definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de 
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades 
administrativas ou criminais cabíveis. 
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§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 
de dezembro de 1996, às hipóteses previstas no § 4o deste 
artigo." (NR) 

Art. 118. O § 2o do art. 3o, o art. 17 e o art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 2o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em 
pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

........................................................................................" (NR) 

"Art. 17. ........................................................................................ 

I - ........................................................................................ 

........................................................................................ 

g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 
da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e 
deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja 
competência legal inclua-se tal atribuição; 

........................................................................................ 

§ 2o A Administração também poderá conceder título de 
propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada 
licitação, quando o uso destinar-se: 

I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer 
que seja a localização do imóvel; 

II - a pessoa física que, nos termos de lei, regulamento ou ato 
normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos 
mínimos de cultura e moradia sobre área rural situada na região 
da Amazônia Legal, definida no art. 2o da Lei no 5.173, de 27 de 
outubro de 1966, superior à legalmente passível de legitimação 
de posse referida na alínea g do inciso I do caput deste artigo, 
atendidos os limites de área definidos por ato normativo do Poder 
Executivo. 

§ 2o-A. As hipóteses da alínea g do inciso I do caput e do inciso II 
do § 2o deste artigo ficam dispensadas de autorização legislativa, 
porém submetem-se aos seguintes condicionamentos: 
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I - aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por 
particular seja comprovadamente anterior a 1o de dezembro de 
2004; 

II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime 
legal e administrativo da destinação e da regularização fundiária 
de terras públicas; 

III - vedação de concessões para hipóteses de exploração não-
contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras 
públicas, ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento 
ecológico-econômico; e 

IV - previsão de rescisão automática da concessão, dispensada 
notificação, em caso de declaração de utilidade, ou necessidade 
pública ou interesse social. 

§ 2o-B. A hipótese do inciso II do § 2o deste artigo: 

I - só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a 
vedação, impedimento ou inconveniente a sua exploração 
mediante atividades agropecuárias; 

II - fica limitada a áreas de até 500 (quinhentos) hectares, vedada 
a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite; e 

III - pode ser cumulada com o quantitativo de área decorrente da 
figura prevista na alínea g do inciso I do caput deste artigo, até o 
limite previsto no inciso II deste parágrafo. 

........................................................................................" (NR) 

"Art. 24. ........................................................................................ 

........................................................................................ 

XXVII - para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou 
prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta 
complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de 
comissão especialmente designada pela autoridade máxima do 
órgão. 

........................................................................................" (NR) 

Art. 119. O art. 27 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 27. ........................................................................................ 

§ 1o Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste 
artigo, o pretendente deverá: 
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I - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade 
financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção 
do serviço; e 

II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em 
vigor. 

§ 2o Nas condições estabelecidas no contrato de concessão, o 
poder concedente autorizará a assunção do controle da 
concessionária por seus financiadores para promover sua 
reestruturação financeira e assegurar a continuidade da 
prestação dos serviços. 

§ 3o Na hipótese prevista no § 2o deste artigo, o poder 
concedente exigirá dos financiadores que atendam às exigências 
de regularidade jurídica e fiscal, podendo alterar ou dispensar os 
demais requisitos previstos no § 1o, inciso I deste artigo. 

§ 4o A assunção do controle autorizada na forma do § 2o deste 
artigo não alterará as obrigações da concessionária e de seus 
controladores ante ao poder concedente." (NR) 

Art. 120. A Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a vigorar acrescida 
dos arts. 18-A, 23-A e 28-A: 

"Art. 18-A. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases 
de habilitação e julgamento, hipótese em que: 

I - encerrada a fase de classificação das propostas ou o 
oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os 
documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, 
para verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 

II - verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante 
será declarado vencedor; 

III - inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os 
documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada 
em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante 
classificado atenda às condições fixadas no edital; 

IV - proclamado o resultado final do certame, o objeto será 
adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por 
ele ofertadas." 

"Art. 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de 
mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou 
relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada 
no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei no 9.307, de 
23 de setembro de 1996." 
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"Art. 28-A. Para garantir contratos de mútuo de longo prazo, 
destinados a investimentos relacionados a contratos de 
concessão, em qualquer de suas modalidades, as 
concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter 
fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, 
observadas as seguintes condições: 

I - o contrato de cessão dos créditos deverá ser registrado em 
Cartório de Títulos e Documentos para ter eficácia perante 
terceiros; 

II - sem prejuízo do disposto no inciso I do caput deste artigo, a 
cessão do crédito não terá eficácia em relação ao Poder Público 
concedente senão quando for este formalmente notificado; 

III - os créditos futuros cedidos nos termos deste artigo serão 
constituídos sob a titularidade do mutuante, independentemente 
de qualquer formalidade adicional; 

IV - o mutuante poderá indicar instituição financeira para efetuar a 
cobrança e receber os pagamentos dos créditos cedidos ou 
permitir que a concessionária o faça, na qualidade de 
representante e depositária; 

V - na hipótese de ter sido indicada instituição financeira, 
conforme previsto no inciso IV do caput deste artigo, fica a 
concessionária obrigada a apresentar a essa os créditos para 
cobrança; 

VI - os pagamentos dos créditos cedidos deverão ser depositados 
pela concessionária ou pela instituição encarregada da cobrança 
em conta corrente bancária vinculada ao contrato de mútuo; 

VII - a instituição financeira depositária deverá transferir os 
valores recebidos ao mutuante à medida que as obrigações do 
contrato de mútuo tornarem-se exigíveis; e 

VIII - o contrato de cessão disporá sobre a devolução à 
concessionária dos recursos excedentes, sendo vedada a 
retenção do saldo após o adimplemento integral do contrato. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão considerados 
contratos de longo prazo aqueles cujas obrigações tenham prazo 
médio de vencimento superior a 5 (cinco) anos."  

Art. 121. O art. 25 da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Revogado por consolidação.  Considerado na lei alterada. 

"Art. 25. Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica 
aplicáveis às unidades consumidoras classificadas na Classe 
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Rural, inclusive Cooperativas de Eletrificação Rural, serão 
concedidos ao consumo que se verifique na atividade de irrigação 
e aqüicultura desenvolvida em um período diário contínuo de 
8h30m (oito horas e trinta minutos) de duração, facultado ao 
concessionário ou permissionário de serviço público de 
distribuição de energia elétrica o estabelecimento de escalas de 
horário para início, mediante acordo com os consumidores, 
garantido o horário compreendido entre 21h30m (vinte e uma 
horas e trinta minutos) e 6h (seis horas) do dia seguinte." (NR) 

Art. 122. O art. 199 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

"Art. 199. ........................................................................................ 

§ 1o Na recuperação judicial e na falência das sociedades de que 
trata o caput deste artigo, em nenhuma hipótese ficará suspenso 
o exercício de direitos derivados de contratos de locação, 
arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de 
arrendamento de aeronaves ou de suas partes. 

§ 2o Os créditos decorrentes dos contratos mencionados no § 1o 
deste artigo não se submeterão aos efeitos da recuperação 
judicial ou extrajudicial, prevalecendo os direitos de propriedade 
sobre a coisa e as condições contratuais, não se lhes aplicando a 
ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 desta Lei. 

§ 3o Na hipótese de falência das sociedades de que trata o caput 
deste artigo, prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 
coisa relativos a contratos de locação, de arrendamento mercantil 
ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves 
ou de suas partes." (NR) 

Art. 123. O disposto no art. 122 desta Lei não se aplica aos processos de 
falência, recuperação judicial ou extrajudicial que estejam em curso na data de 
publicação desta Lei. 

Art. 124. A partir de 15 de agosto de 2005, a Receita Federal do Brasil deverá, 
por intermédio de convênio, arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 
1,5% (um e meio por cento) do montante arrecadado, o adicional de 
contribuição instituído pelo § 3o do art. 8o da Lei no 8.029, de 12 de abril de 
1990, observados, ainda, os §§ 4o e 5o do referido art. 8o e, no que couber, o 
disposto na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Art. 125. O art. 3o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

III - na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, 
os rendimentos distribuídos pelos Fundos de Investimento 
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Imobiliários cujas quotas sejam admitidas à negociação 
exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão 
organizado. 

Parágrafo único. O benefício disposto no inciso III do caput deste 
artigo: 

I - será concedido somente nos casos em que o Fundo de 
Investimento Imobiliário possua, no mínimo, 50 (cinqüenta) 
quotistas;  

II - não será concedido ao quotista pessoa física titular de quotas 
que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das 
quotas emitidas pelo Fundo de Investimento Imobiliário ou cujas 
quotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 
10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo 
fundo." (NR) 

Art. 126. O § 1o do art. 1o da Lei no 10.755, de 3 de novembro de 2003, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1o ........................................................................................ 

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se também às irregularidades 
previstas na legislação anterior, desde que pendentes de 
julgamento definitivo nas instâncias administrativas. 

........................................................................................" (NR) 

Art. 127. O art. 3o do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, passa a 
vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 

"Art. 3o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 3o As mercadorias entradas na Zona Franca de Manaus nos 
termos do caput deste artigo poderão ser posteriormente 
destinadas à exportação para o exterior, ainda que usadas, com a 
manutenção da isenção dos tributos incidentes na importação. 

§ 4o O disposto no § 3o deste artigo aplica-se a procedimento 
idêntico que, eventualmente, tenha sido anteriormente adotado." 
(NR) 

Art. 128. O art. 2o da Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 19: 

"Art. 2o ........................................................................................ 

........................................................................................ 

§ 19. Para as empresas beneficiárias do regime de que trata esta 
Lei fabricantes de unidades de saída por vídeo (monitores) 
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policromáticas, de subposição NCM 8471.60.72, os percentuais 
para investimento estabelecidos neste artigo, exclusivamente 
sobre o faturamento bruto decorrente da comercialização desses 
produtos no mercado interno, ficam reduzidos em um ponto 
percentual, a partir de 1o de novembro de 2005." (NR) 

Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços 
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter 
personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a 
sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta 
realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, 
sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 - Código Civil. 

Parágrafo único. (VETADO) 

Art. 130. (VETADO) 

Art. 131. O parágrafo único do art. 1o da Lei no 11.128, de 28 de junho de 2005, 
passa a vigorar com a seguinte redação: (Vide Medida nº 340, de 2006) 
(Revogado pela Lei nº 11.482, de 2007) 

"Art. 1o ........................................................................................ 

Parágrafo único. O atendimento ao disposto no art. 60 da Lei no 
9.069, de 29 de junho de 1995, para as instituições que aderirem 
ao Programa até 31 de dezembro de 2005 poderá ser efetuado, 
excepcionalmente, até 31 de dezembro de 2006." (NR) 
(Revogado pela Lei nº 11.482, de 2007) 

CAPÍTULO XVII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 132. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: 

I - a partir da data da publicação da Medida Provisória no 255, de 1o de julho de 
2005, em relação ao disposto: 

a) no art. 91 desta Lei, relativamente ao § 6o do art. 1o, § 2o do art. 2o, 
parágrafo único do art. 5o, todos da Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004; 

b) no art. 92 desta Lei; 

II - desde 14 de outubro de 2005, em relação ao disposto: 

a) no art. 33 desta Lei, relativamente ao art. 15 da Lei no 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996; 

b) no art. 43 desta Lei, relativamente ao inciso XXVI do art. 10 e ao art. 15, 
ambos da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; 

c) no art. 44 desta Lei, relativamente ao art. 40 da Lei no 10.865, de 30 de abril 
de 2004; 

d) nos arts. 38 a 40, 41, 111, 116 e 117 desta Lei; 

III - a partir do 1o (primeiro) dia do mês subseqüente ao da publicação desta 
Lei, em relação ao disposto: 
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a) no art. 42 desta Lei, observado o disposto na alínea a do inciso V deste 
artigo; 

b) no art. 44 desta Lei, relativamente ao art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril 
de 2004; 

c) no art. 43 desta Lei, relativamente ao art. 3o e ao inciso XXVII do art. 10 da 
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; 

d) nos arts. 37, 45, 66 e 106 a 108; 

IV - a partir de 1o de janeiro de 2006, em relação ao disposto: 

a) no art. 33 desta Lei, relativamente ao art. 2o da Lei no 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996; 

b) nos arts. 17 a 27, 31 e 32, 34, 70 a 75 e 76 a 90 desta Lei; 

V - a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subseqüente ao da 
publicação desta Lei, em relação ao disposto: 

a) no art. 42 desta Lei, relativamente ao inciso I do § 3o e ao inciso II do § 7o, 
ambos do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002; 

b) no art. 46 desta Lei, relativamente ao art. 10 da Lei no 11.051, de 29 de 
dezembro de 2004; 

c) nos arts. 47 e 48, 51, 56 a 59, 60 a 62, 64 e 65; 

VI - a partir da data da publicação do ato conjunto a que se refere o § 3o do art. 
7o do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, na forma do art. 114 desta 
Lei, em relação aos arts. 114 e 115 desta Lei; 

VII - em relação ao art. 110 desta Lei, a partir da edição de ato disciplinando a 
matéria, observado, como prazo mínimo: 

a) o 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subseqüente ao da publicação desta 
Lei para a Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins; 

b) o 1o (primeiro) dia do mês de janeiro de 2006, para o IRPJ e para a CSLL; 

VIII - a partir da data da publicação desta Lei, em relação aos demais 
dispositivos. 

Art. 133. Ficam revogados: 

I - a partir de 1o de janeiro de 2006: 

a) a Lei no 8.661, de 2 de junho de 1993;  

b) o parágrafo único do art. 17 da Lei no 8.668, de 25 de junho de 1993; 

c) o § 4o do art. 82 e os incisos I e II do art. 83 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro 
de 1995;  

d) os arts. 39, 40, 42 e 43 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; 

II - o art. 73 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; 

III - o art. 36 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; 

IV - o art. 11 da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004; 
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V - o art. 4o da Lei no 10.755, de 3 de novembro de 2003; 

VI - a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subseqüente ao da 
publicação desta Lei, o inciso VIII do § 12 do art. 8o da Lei no 10.865, de 30 de 
abril de 2004. 

Brasília, 21 de novembro de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho 
Luiz Fernando Furlan 
Nelson Machado 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 22.11.2005 
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LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007 
Cria o Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI; 
reduz para 24 (vinte e quatro) meses o prazo 
mínimo para utilização dos créditos da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS decorrentes da 
aquisição de edificações; amplia o prazo 
para pagamento de impostos e 
contribuições; altera a Medida Provisória no 
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e as 
Leis nos 9.779, de 19 de janeiro de 1999, 
8.212, de 24 de julho de 1991, 10.666, de 8 
de maio de 2003, 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, 4.502, de 30 de 
novembro de 1964, 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, 10.426, de 24 de abril de 
2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
10.892, de 13 de julho de 2004, 9.074, de 7 
de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro 
de 1996, 10.438, de 26 de abril de 2002, 
10.848, de 15 de março de 2004, 10.865, de 
30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho 
de 2004, 11.196, de 21 de novembro de 
2005; revoga dispositivos das Leis nos 4.502, 
de 30 de novembro de 1964, 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, e do Decreto-Lei nº 
1.593, de 21 de dezembro de 1977; e dá 
outras providências. 

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

Capítulo I 

Do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvim ento da Infra-
Estrutura - REIDI 

Art. 1º  Fica instituído o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento 
da Infra-Estrutura - REIDI, nos termos desta Lei. (Regulamento)  

Parágrafo único.  O Poder Executivo regulamentará a forma de habilitação e 
co-habilitação ao Reidi.  

Art. 2º  É beneficiária do Reidi a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado 
para implantação de obras de infra-estrutura nos setores de transportes, 
portos, energia, saneamento básico e irrigação.  (Regulamento)  

§ 1º  As pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
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Porte - Simples ou pelo Simples Nacional de que trata a Lei Complementar no 
123, de 14 de dezembro de 2006, não poderão aderir ao Reidi.  

§ 2º  A adesão ao Reidi fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa 
jurídica em relação aos impostos e contribuições administradas pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.  

§ 3º  (VETADO)  

Art. 3º  No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, 
instrumentos e equipamentos, novos, e de materiais de construção para 
utilização ou incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao ativo 
imobilizado, fica suspensa a exigência: (Regulamento)  

I - da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a venda no 
mercado interno quando os referidos bens ou materiais de construção forem 
adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do Reidi;  

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação 
quando os referidos bens ou materiais de construção forem importados 
diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Reidi.  

§ 1º  Nas notas fiscais relativas às vendas de que trata o inciso I do caput deste 
artigo deverá constar a expressão Venda efetuada com suspensão da 
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com a 
especificação do dispositivo legal correspondente.  

§ 2º  As suspensões de que trata este artigo convertem-se em alíquota 0 (zero) 
após a utilização ou incorporação do bem ou material de construção na obra de 
infra-estrutura.  

§ 3º  A pessoa jurídica que não utilizar ou incorporar o bem ou material de 
construção na obra de infra-estrutura fica obrigada a recolher as contribuições 
não pagas em decorrência da suspensão de que trata este artigo, acrescidas 
de juros e multa de mora, na forma da lei, contados a partir da data da 
aquisição ou do registro da Declaração de Importação - DI, na condição:  

I - de contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e à 
Cofins-Importação;  

II - de responsável, em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins.  

Art. 4º  No caso de venda ou importação de serviços destinados a obras de 
infra-estrutura para incorporação ao ativo imobilizado, fica suspensa a 
exigência: (Regulamento)  

I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a prestação 
de serviços efetuada por pessoa jurídica estabelecida no País quando os 
referidos serviços forem prestados à pessoa jurídica beneficiária do Reidi; ou 

II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação 
incidentes sobre serviços quando os referidos serviços forem importados 
diretamente por pessoa jurídica beneficiária do Reidi.  
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§ 1º  Nas vendas ou importação de serviços de que trata o caput deste artigo 
aplica-se o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 3º desta Lei. (Renumerado do 
parágrafo único, pela Medida Provisória nº 413, de 2008)  

§ 2º  O disposto no inciso I do caput aplica-se também na hipótese de receita 
de aluguel de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para 
utilização em obras de infra-estrutura quando contratado por pessoa jurídica 
beneficiária do REIDI. (Incluído pela Medida Provisória nº 413, de 2008)  

Art. 5º  O benefício de que tratam os arts. 3º e 4º desta Lei poderá ser 
usufruído nas aquisições e importações realizadas no período de 5 (cinco) 
anos contado da data de aprovação do projeto de infra-estrutura. 
(Regulamento)  

CAPÍTULO II 

Do Desconto de Créditos da Contribuição para o PIS/ PASEP e da COFINS 
de Edificações 

Art. 6º  As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 24 
(vinte e quatro) meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins de que tratam o inciso VII do caput do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, e o inciso VII do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, na hipótese de edificações incorporadas ao ativo 
imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens 
destinados à venda ou na prestação de serviços.  

§ 1º  Os créditos de que trata o caput deste artigo serão apurados mediante a 
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2º da Lei nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, ou do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, conforme o caso, sobre o valor correspondente a 1/24 (um 
vinte e quatro avos) do custo de aquisição ou de construção da edificação.  

§ 2º  Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, no custo de aquisição ou 
construção da edificação não se inclui o valor:  

I - de terrenos;  

II - de mão-de-obra paga a pessoa física; e  

III - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das 
contribuições previstas no caput deste artigo em decorrência de imunidade, 
não incidência, suspensão ou alíquota 0 (zero) da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins.  

§ 3º  Para os efeitos do inciso I do § 2º deste artigo, o valor das edificações 
deve estar destacado do valor do custo de aquisição do terreno, admitindo-se o 
destaque baseado em laudo pericial.  

§ 4º  Para os efeitos dos incisos II e III do § 2º deste artigo, os valores dos 
custos com mão-de-obra e com aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao 
pagamento das contribuições deverão ser contabilizados em subcontas 
distintas.  

§ 5º  O disposto neste artigo aplica-se somente aos créditos decorrentes de 
gastos incorridos a partir de 1º de janeiro de 2007, efetuados na aquisição de 
edificações novas ou na construção de edificações.  
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§ 6º  Observado o disposto no § 5º deste artigo, o direito ao desconto de 
crédito na forma do caput deste artigo aplicar-se-á a partir da data da 
conclusão da obra.  

Capítulo III 

Do Prazo de Recolhimento de Impostos e Contribuiçõe s 

Art. 7º  O art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 18.  O pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deverá 
ser efetuado até o último dia útil do 2º (segundo) decêndio subseqüente ao 
mês de ocorrência dos fatos geradores.” (NR)  

Art. 8º  O parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 9º ........................................................  

Parágrafo único.  O imposto a que se refere este artigo será recolhido até o 
último dia útil do 1º (primeiro) decêndio do mês subseqüente ao de apuração 
dos referidos juros e comissões.” (NR)  

Art. 9º  Os arts. 30 e 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passam a 
vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 30......................................................  

I - ............................................................ 

b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea a deste inciso, a 
contribuição a que se refere o inciso IV do caput do art. 22 desta Lei, assim 
como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, 
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, 
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 10 
(dez) do mês seguinte ao da competência;  

III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são 
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 desta Lei até o dia 10 
(dez) do mês subseqüente ao da operação de venda ou consignação da 
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas 
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma 
estabelecida em regulamento;  

.......................................................... ” (NR) 

“Art. 31.  A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de 
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% 
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de 
serviços e recolher a importância retida até o dia 10 (dez) do mês subseqüente 
ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura em nome da empresa 
cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5º do art. 33 desta Lei.  

............................................................ ” (NR) 

Art. 10.  O art. 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, passa a vigorar com 
a seguinte redação:  
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“Art. 4º  Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado 
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva 
remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a 
seu cargo até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da competência.  

........................................................... ” (NR) 

Art. 11.  O art. 10 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 10.  A contribuição de que trata o art. 1º desta Lei deverá ser paga até o 
último dia útil do 2º (segundo) decêndio subseqüente ao mês de ocorrência do 
fato gerador.” (NR)  

Art. 12.  O art. 11 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 11.  A contribuição de que trata o art. 1º desta Lei deverá ser paga até o 
último dia útil do 2º (segundo) decêndio subseqüente ao mês de ocorrência do 
fato gerador.” (NR)  

CAPÍTULO IV 

Disposições Gerais 

Art. 13.  O art. 80 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

“Art. 80.  A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre 
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do 
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e 
cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.  

I - (revogado);  

II - (revogado);  

III - (revogado).  

§ 1º  No mesmo percentual de multa incorrem:  

§ 6º  O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo, 
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais 
cabíveis, será:  

I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante, 
exceto a reincidência específica;  

II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância 
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.  

§ 7º  Os percentuais de multa a que se referem o caput e o § 6º deste artigo 
serão aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito 
passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.  

§ 8º  A multa de que trata este artigo será exigida:  

I - juntamente com o imposto quando este não houver sido lançado nem 
recolhido;  

II - isoladamente nos demais casos.  
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§ 9º  Aplica-se à multa de que trata este artigo o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 
44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.” (NR)  

Art. 14.  O art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2º nos 
incisos I, II e III:  

“Art. 44.  Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes 
multas:  

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de 
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de 
falta de declaração e nos de declaração inexata;  

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do 
pagamento mensal:  

a) na forma do art. 8º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar 
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na 
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;  

b) na forma do art. 2º desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha 
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição 
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de 
pessoa jurídica.  

§ 1º  O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será 
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de 
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas 
ou criminais cabíveis.  

I - (revogado);  

II - (revogado);  

III- (revogado);  

IV - (revogado);  

V - (revogado pela Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 1998).  

§ 2º  Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1º 
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo 
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:  

I - prestar esclarecimentos;  

II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei nº 
8.218, de 29 de agosto de 1991;  

III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.  

................................................. ” (NR) 

Art. 15.  Os arts. 33 e 81 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam 
a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 33............................................ 
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§ 5º  Às infrações cometidas pelo contribuinte durante o período em que estiver 
submetido a regime especial de fiscalização será aplicada a multa de que trata 
o inciso I do caput do art. 44 desta Lei, duplicando-se o seu percentual.” (NR)  

“Art. 81.  (VETADO)”  

Art. 16.  O art. 9º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002, passa a vigorar com 
a seguinte redação:  

“Art. 9º  Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1º, quando for 
o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de 
falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades 
administrativas ou criminais cabíveis.  

..................................................... ” (NR) 

Art. 17.  Os arts. 2º, 3º e 38 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
passam a vigorar com a seguinte redação:  

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

§ 3º  Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer a 
alíquota incidente sobre receita bruta decorrente da venda de produtos 
químicos e farmacêuticos, classificados nos Capítulos 29 e 30 da TIPI, sobre 
produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e 
odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório 
de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas 
posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, e sobre semens e embriões da 
posição 05.11, todos da TIPI.  

..................................................... ” (NR) 

“Art. 3º ..........................................  

....................................................  

IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, 
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.  

..................................................... ” (NR) 

“Art. 38...........................................  

§ 8º  A utilização indevida do bônus instituído por este artigo implica a 
imposição da multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei nº 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, duplicando-se o seu percentual, sem prejuízo do 
disposto no § 2º.  

.................................................... ” (NR) 

Art. 18.  Os arts. 3º e 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam 
a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 3º .........................................  

...................................................  

III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, 
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;  
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............................................... ” (NR) 

“Art. 18.  O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada 
em razão de não-homologação da compensação quando se comprove 
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.  

...................................................  

§ 2º  A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no 
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor 
total do débito indevidamente compensado.  

................................................  

§ 4º  Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito 
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não 
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 
de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput 
do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de 
seu § 1º, quando for o caso.  

§ 5º  Aplica-se o disposto no § 2º do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro 
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2º e 4º deste artigo.” (NR)  

Art. 19.  O art. 2º da Lei nº 10.892, de 13 de julho de 2004, passa a vigorar com 
a seguinte redação:  

“Art. 2º  A multa a que se refere o inciso I do caput do art. 44 da Lei nº 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1º, quando for o 
caso, será de 150% (cento e cinqüenta por cento) e de 300% (trezentos por 
cento), respectivamente, nos casos de utilização diversa da prevista na 
legislação das contas correntes de depósito sujeitas ao benefício da alíquota 0 
(zero) de que trata o art. 8º da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, bem 
como da inobservância de normas baixadas pelo Banco Central do Brasil de 
que resultar falta de cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação 
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - 
CPMF devida.  

§ 1º  Na hipótese de que trata o caput deste artigo, se o contribuinte não 
atender, no prazo marcado, à intimação para prestar esclarecimentos, a multa 
a que se refere o inciso I do caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1º, quando for o caso, passará 
a ser de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) e 450% (quatrocentos e 
cinqüenta por cento), respectivamente.  

.............................................. ” (NR) 

Art. 20.  O art. 4º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
“Art. 4º........................................  

§ 10.  Fica a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL autorizada a 
celebrar aditivos aos contratos de concessão de uso de bem público de 
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aproveitamentos de potenciais hidráulicos feitos a título oneroso em favor da 
União, mediante solicitação do respectivo titular, com a finalidade de permitir 
que o início do pagamento pelo uso de bem público coincida com uma das 
seguintes situações, a que ocorrer primeiro:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

I - o início da entrega da energia objeto de Contratos de Comercialização de 
Energia no Ambiente Regulado - CCEAR; ou 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

II - a efetiva entrada em operação comercial do aproveitamento.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 11.  Quando da solicitação de que trata o § 10 deste artigo resultar 
postergação do início de pagamento pelo uso de bem público, a celebração do 
aditivo contratual estará condicionada à análise e à aceitação pela ANEEL das 
justificativas apresentadas pelo titular da concessão para a postergação 
solicitada.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 12.  No caso de postergação do início do pagamento, sobre o valor não pago 
incidirá apenas atualização monetária mediante a aplicação do índice previsto 
no contrato de concessão.” (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 21.  O art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

“Art. 26.  ......................................  

§ 1º  Para o aproveitamento referido no inciso I do caput deste artigo, para os 
empreendimentos hidroelétricos com potência igual ou inferior a 1.000 (mil) kW 
e para aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa e co-geração 
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, cuja potência injetada nos 
sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 30.000 (trinta 
mil) kW, a ANEEL estipulará percentual de redução não inferior a 50% 
(cinqüenta por cento) a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de 
transmissão e de distribuição, incidindo na produção e no consumo da energia 
comercializada pelos aproveitamentos.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 5º  O aproveitamento referido no inciso I do caput deste artigo, os 
empreendimentos com potência igual ou inferior a 1.000 (mil) kW e aqueles 
com base em fontes solar, eólica, biomassa cuja potência injetada nos 
sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 30.000 (trinta 
mil) kW poderão comercializar energia elétrica com consumidor ou conjunto de 
consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito cuja 
carga seja maior ou igual a 500 (quinhentos) kW, independentemente dos 
prazos de carência constantes do art. 15 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, observada a regulamentação da ANEEL, podendo o fornecimento ser 
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complementado por empreendimentos de geração associados às fontes aqui 
referidas, visando a garantia de suas disponibilidades energéticas, mas limitado 
a 49% (quarenta e nove por cento) da energia média que produzirem, sem 
prejuízo do previsto nos §§ 1º e 2º deste artigo.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

................................................. ” (NR) 

Art. 22.  O art. 3º da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com 
a seguinte redação:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

“Art. 3º .....................................  

§ 6º  Após um período de 3 (três) anos da realização da Chamada Pública, o 
Produtor Independente Autônomo poderá alterar seu regime para produção 
independente de energia, mantidos os direitos e obrigações do regime atual, 
cabendo à Eletrobrás promover eventuais alterações contratuais.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 7º  Fica restrita à 1a (primeira) etapa do programa a contratação preferencial 
de Produtor Independente Autônomo.” (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 23.  A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 3º-A:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

“Art. 3º-A  Os custos decorrentes da contratação de energia de reserva de que 
trata o art. 3º desta Lei, contendo, dentre outros, os custos administrativos, 
financeiros e encargos tributários, serão rateados entre todos os usuários finais 
de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional - SIN, incluindo os 
consumidores referidos nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, e no § 5º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e os 
autoprodutores apenas na parcela da energia decorrente da interligação ao 
SIN, conforme regulamentação.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Parágrafo único.  A regulamentação deverá prever a forma, os prazos e as 
condições da contratação de energia de que trata o caput deste artigo, bem 
como as diretrizes para a realização dos leilões, a serem promovidos pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica, direta ou indiretamente.”  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 24.  Os arts. 2º e 20 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passam a 
vigorar com a seguinte redação:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

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

§ 2º  ............................................  
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IV – o início da entrega da energia objeto dos CCEARs poderá ser antecipado, 
mantido o preço e os respectivos critérios de reajuste, com vistas no 
atendimento à quantidade demandada pelos compradores, cabendo à ANEEL 
disciplinar os ajustes nos contratos, de acordo com diretrizes do Ministério de 
Minas e Energia.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

................................................... ” (NR) 

“Art. 20......................................... 

§ 3º  As concessões de aproveitamentos hidrelétricos resultantes da separação 
das atividades de distribuição de que trata o caput deste artigo poderão, a 
critério do poder concedente, ter o regime de exploração modificado para 
produção independente de energia, mediante a celebração de contrato oneroso 
de uso de bem público e com prazo de concessão igual ao prazo 
remanescente do contrato de concessão original, observado, no que couber, o 
disposto no art. 7º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 4º  Aplica-se o disposto nos §§ 1º a 8º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, bem como as regras de comercialização a que estão 
submetidas às fontes alternativas de energia, aos empreendimentos 
hidrelétricos resultantes da separação das atividades de distribuição de que 
trata este artigo, desde que sejam observadas as características previstas no 
inciso I do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.” (NR)  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 25.  O efetivo início do pagamento pelo uso de bem público de que tratam 
os §§ 10 a 12 do art. 4º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, incluídos por 
esta Lei, não poderá ter prazo superior a 5 (cinco) anos, contado da data de 
publicação desta Lei.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

Art. 26.  Para fins de pagamento dos encargos relativos à Conta de 
Desenvolvimento Energético - CDE, ao Programa de Incentivos de Fontes 
Alternativas - PROINFA e à Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis dos 
Sistemas Isolado - CCC-ISOL, equipara-se a autoprodutor o consumidor que 
atenda cumulativamente aos seguintes requisitos:  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

I - que venha a participar de sociedade de propósito específico constituída para 
explorar, mediante autorização ou concessão, a produção de energia elétrica;  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

II - que a sociedade referida no inciso I deste artigo inicie a operação comercial 
a partir da data de publicação desta Lei; e 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

III - que a energia elétrica produzida no empreendimento deva ser destinada, 
no todo ou em parte, para seu uso exclusivo.  
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Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 1º  A equiparação de que trata este artigo limitar-se-á à parcela da energia 
destinada ao consumo próprio do consumidor ou a sua participação no 
empreendimento, o que for menor.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 2º  A regulamentação deverá estabelecer, para fins de equiparação, 
montantes mínimos de demanda por unidade de consumo.  

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 

§ 3º  Excepcionalmente, em até 120 (cento e vinte) dias contados da data de 
publicação desta Lei, os investidores cujas sociedades de propósito específico 
já tenham sido constituídas ou os empreendimentos já tenham entrado em 
operação comercial poderão solicitar à Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL a equiparação de que trata este artigo.  

Revogado por consolidação. Não considerado na Lei Consolidada.Justificativa: Não 
incorporado ao texto consolidado por decurso do prazo definido. 
Art. 27.  Os estabelecimentos industriais fabricantes de cigarros classificados 
na posição 2402.20.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - TIPI, excetuados os classificados no Ex 01, estão obrigados à 
instalação de equipamentos contadores de produção, bem como de aparelhos 
para o controle, registro, gravação e transmissão dos quantitativos medidos na 
forma, condições e prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil.  

§ 1º  Os equipamentos de que trata o caput deste artigo deverão possibilitar, 
ainda, o controle e o rastreamento dos produtos em todo o território nacional e 
a correta utilização do selo de controle de que trata o art. 46 da Lei nº 4.502, de 
30 de novembro de 1964, com o fim de identificar a legítima origem e reprimir a 
produção e importação ilegais, bem como a comercialização de contrafações.  

§ 2º  No caso de inoperância de qualquer dos equipamentos previstos neste 
artigo, o contribuinte deverá comunicar a ocorrência no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, devendo manter o controle do volume de produção, enquanto 
perdurar a interrupção, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.  

§ 3º  A falta de comunicação de que trata o § 2º deste artigo ensejará a 
aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).  

Art. 28.  Os equipamentos contadores de produção de que trata o art. 27 desta 
Lei deverão ser instalados em todas as linhas de produção existentes nos 
estabelecimentos industriais fabricantes de cigarros, em local correspondente 
ao da aplicação do selo de controle de que trata o art. 46 da Lei nº 4.502, de 30 
de novembro de 1964.  

§ 1º  O selo de controle será confeccionado pela Casa da Moeda do Brasil e 
conterá dispositivos de segurança aprovados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil que possibilitem, ainda, a verificação de sua autenticidade no 
momento da aplicação no estabelecimento industrial fabricante de cigarros.  



 228 

§ 2º  Fica atribuída à Casa da Moeda do Brasil a responsabilidade pela 
integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os 
equipamentos de que trata o art. 27 desta Lei nºs estabelecimentos industriais 
fabricantes de cigarros, sob supervisão e acompanhamento da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e observância aos requisitos de segurança e controle 
fiscal por ela estabelecidos.  

§ 3º  Fica a cargo do estabelecimento industrial fabricante de cigarros o 
ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil pela execução dos procedimentos 
de que trata o § 2º deste artigo, bem como pela adequação necessária à 
instalação dos equipamentos de que trata o art. 27 desta Lei em cada linha de 
produção.  

§ 4º  Os valores do ressarcimento de que trata o § 3º deste artigo serão 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e deverão ser 
proporcionais à capacidade produtiva do estabelecimento industrial fabricante 
de cigarros, podendo ser deduzidos do valor correspondente ao ressarcimento 
de que trata o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975.  

Art. 29.  Os equipamentos de que trata o art. 27 desta Lei, em condições 
normais de operação, deverão permanecer inacessíveis para ações de 
configuração ou para interação manual direta com o fabricante, mediante 
utilização de lacre de segurança, nos termos e condições estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

§ 1º  O lacre de segurança de que trata o caput deste artigo será 
confeccionado pela Casa da Moeda do Brasil e deverá ser provido de proteção 
adequada para suportar as condições de umidade, temperatura, substâncias 
corrosivas, esforço mecânico e fadiga.  

§ 2º  O disposto neste artigo também se aplica aos medidores de vazão, 
condutivímetros e demais equipamentos de controle de produção exigidos em 
lei.  

Art. 30.  A cada período de apuração do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, poderá ser aplicada multa de 100% (cem por cento) do valor 
comercial da mercadoria produzida, sem prejuízo da aplicação das demais 
sanções fiscais e penais cabíveis, não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais):  

I - se, a partir do 10o (décimo) dia subseqüente ao prazo fixado para a entrada 
em operação do sistema, os equipamentos referidos no art. 28 desta Lei não 
tiverem sido instalados em virtude de impedimento criado pelo fabricante;  

II - se o fabricante não efetuar o controle de volume de produção a que se 
refere o § 2º do art. 27 desta Lei.  

§ 1º  Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, considera-se 
impedimento qualquer ação ou omissão praticada pelo fabricante tendente a 
impedir ou retardar a instalação dos equipamentos ou, mesmo após a sua 
instalação, prejudicar o seu normal funcionamento.  

§ 2º  A ocorrência do disposto no inciso I do caput deste artigo caracteriza, 
ainda, hipótese de cancelamento do registro especial de que trata o art. 1º do 
Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977, do estabelecimento 
industrial.  
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Art. 31.  Os arts. 8º e 40 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a 
vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 8º.........................................  

§ 15.  Na importação de etano, propano e butano, destinados à produção de 
eteno e propeno, e de nafta petroquímica, quando efetuada por centrais 
petroquímicas, as alíquotas são de:  

§ 16.  Na hipótese da importação de etano, propano e butano de que trata o § 
15 deste artigo, não se aplica o disposto no § 8º deste artigo.” (NR)  

“Art. 40.  ....................................  

§ 6º-A  A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas relativas ao 
frete contratado no mercado interno para o transporte rodoviário dentro do 
território nacional de:  

I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem 
adquiridos na forma deste artigo; e  

II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente 
exportadora.  

§ 7º  Para fins do disposto no inciso II do § 6º-A deste artigo, o frete deverá 
referir-se ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território nacional.  

§ 8º  O disposto no inciso II do § 6º-A deste artigo aplica-se também na 
hipótese de vendas a empresa comercial exportadora, com fim específico de 
exportação.  

§ 9º  Deverá constar da nota fiscal a indicação de que o produto transportado 
destina-se à exportação ou à formação de lote com a finalidade de exportação, 
condição a ser comprovada mediante o Registro de Exportação - RE.” (NR)  

Art. 32.  Os arts. 1º e 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passam a 
vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 1º ....................................  

XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, 
leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e 
compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal 
específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de 
produtos que se destinam ao consumo humano;  

XII - queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, 
queijo provolone, queijo parmesão e queijo fresco não maturado;  

XIII - soro de leite fluido a ser empregado na industrialização de produtos 
destinados ao consumo humano.  

................................................. ” (NR) 

“Art. 8º .........................................  

§ 3º  ............................................  
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II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2º das Leis nos 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a 
soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e  

III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2º das Leis nos 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
para os demais produtos.  

............................................... ” (NR) 

Art. 33.  A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a 
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de 
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais 
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do 
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais).  

Parágrafo único.  À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o 
disposto no art. 81 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.  

Art. 34.  Aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-
calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do 
art. 3º da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos 
os atos cooperados e não-cooperados, o disposto nos Capítulos V a X, na 
Seção IV do Capítulo XI, e no Capítulo XII da referida Lei Complementar.  

Art. 35.  O art. 56 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:  

“Art. 56.  .............................................  

Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo se aplica à contribuição para 
o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelo produtor ou importador de etano, propano, 
butano, bem como correntes gasosas de refinaria - HLR - hidrocarbonetos 
leves de refino sobre a receita bruta da venda desses produtos às indústrias 
que os empreguem na produção de eteno e propeno para fins industriais e 
comerciais.” (NR)  

        Art. 36.  O art. 57 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único 
para § 1º:  

“Art. 57.  .............................................  

§ 2º  O disposto no caput deste artigo se aplica às indústrias de que trata o 
parágrafo único do art. 56 desta Lei, quanto aos créditos decorrentes da 
aquisição de etano, propano, butano, bem como correntes gasosas de refinaria 
- HLR - hidrocarbonetos leves de refinaria por elas empregados na 
industrialização ou comercialização de eteno, propeno e produtos com eles 
fabricados.” (NR)  

Art. 37.  (VETADO)  

Art. 38.  É concedido isenção do imposto de importação, do imposto sobre 
produtos industrializados, da contribuição para o PIS/Pasep-Importação, da 
Cofins-Importação e da CIDE-Combustíveis, nos termos, limites e condições 
estabelecidos em regulamento, incidentes na importação de:  
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I - troféus, medalhas, placas, estatuetas, distintivos, flâmulas, bandeiras e 
outros objetos comemorativos recebidos em evento cultural, científico ou 
esportivo oficial realizado no exterior ou para serem distribuídos gratuitamente 
como premiação em evento esportivo realizado no País;  

II - bens dos tipos e em quantidades normalmente consumidos em evento 
esportivo oficial; e 

III - material promocional, impressos, folhetos e outros bens com finalidade 
semelhante, a serem distribuídos gratuitamente ou utilizados em evento 
esportivo oficial.  

Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo aplica-se também a bens 
importados por desportistas, desde que tenham sido utilizados por estes em 
evento esportivo oficial e recebidos em doação de entidade de prática 
desportiva estrangeira ou da promotora ou patrocinadora do evento.  

Art. 39.  (VETADO)  

Capítulo V 

Disposições Finais 

Art. 40.  Ficam revogados:  

I - os arts. 69 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, 45 e 46 da Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996; e 

II - o art. 1º-A do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977.  

Art. 41.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  15  de  junho  de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

Luiz Marinho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.6.2007 - Edição extra.  
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LEI Nº 11.651, DE 7 ABRIL DE 2008 
Dá nova redação aos arts. 1º e 2º da Lei 
nº 10.841, de 18 de fevereiro de 2004, 
que autoriza a União a permutar  
Certificados Financeiros do Tesouro, e 
ao § 1º do art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 
25 de abril de 1961, que autoriza a 
União a constituir a empresa Centrais 
Elétricas Brasileiras S.A. - 
ELETROBRÁS. 

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

Art. 1º  Os arts. 1º e 2º da Lei nº 10.841, de 18 de fevereiro de 2004, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º  Fica a União autorizada, até 31 de dezembro de 2007, a permutar, 
observada a equivalência econômica, Certificados Financeiros do Tesouro 
emitidos para fundos ou caixas de previdência estaduais, na modalidade de 
nominativos e inalienáveis, por outros Certificados Financeiros do Tesouro com 
as mesmas características, mediante aditamento do contrato firmado entre a 
União e o Estado que originou a emissão dos Certificados Financeiros do 
Tesouro.” (NR) 

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

.................................................................................................... 

II - o Estado deverá, obrigatoriamente, recompor, no mínimo, o fluxo de caixa 
original dos Certificados Financeiros do Tesouro resgatados na permuta a que 
se refere o art. 1º desta Lei, incluídos os juros e as atualizações monetárias 
calculadas nos mesmos critérios dos respectivos Certificados Financeiros do 
Tesouro onde couber, mediante utilização preferencialmente dos valores 
financeiros provenientes de participações governamentais obrigatórias, nas 
modalidades de royalties, participações especiais e compensações financeiras 
e Fundo de Participação dos Estados.” (NR) 

Art. 2º  O § 1º do art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com a 
redação dada pelo art. 22 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 15.  ................................................................................ 

§ 1º  A Eletrobrás, diretamente ou por meio de suas subsidiárias ou 
controladas, poderá associar-se, com ou sem aporte de recursos, para 
constituição de consórcios empresariais ou participação em sociedades, com 
ou sem poder de controle, no Brasil ou no exterior, que se destinem direta ou 
indiretamente à exploração da produção ou transmissão de energia elétrica sob 
regime de concessão ou autorização. (NR) 

Revogado por consolidação. Considerado na Lei Consolidada. 
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Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 7 de abril de 2008; 187º da Independência e 120o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guido Mantega 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.4.2008. 
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PROJETO DE LEI Nº      , DE 2008 

(Do Sr. Arnaldo Jardim)  

 

JUSTIFICAÇÃO 

ANEXO IV  

NORMA PARCIAL E IMPLICITAMENTE REVOGADA PELA 
LEGISLAÇÃO POSTERIOR



DECRETO-LEI Nº 852, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1938. 

 
Mantém, com modificações, o 
decreto n. 24.643, de 10 de julho de 
1934 e dá outras providências  

O Presidente da República , usando das atribuições que lhe confere o art. 180 
da Constituição e,  

Considerando que o Código de Águas precisa ser adaptado às normas 
objetivos da Constituição, 

DECRETA:  

Art. 1º Os decretos n. 24.643, de 10 de julho de 1934 (Código de Águas), n. 
24.673, de 11 de julho de 1934, e o de n. 13, de 15 de janeiro de 1935, deverão 
ser aplicados com as modificações introduzidas neste decreto-lei.  

Art. 2º Pertencem à União as águas.  

I – dos lagos, bem como dos cursos dágua em toda a sua extensão, que, no, 
todo ou em parte, sirvam de limites do Brasil com países estrangeiros.  

II – aos cursos dágua que se dirijam a países estrangeiros ou deles 
provenham.  

III – dos lagos, bem como dos cursos dágua, em toda a sua extensão que, no 
todo ou em parte, sirvam de limites a Estados Brasileiros.  

IV – dos cursos dágua, em toda a sua extensão, que percorram território e de 
mais de um Estado brasileiro.  

V – dos lagos, bem como dos cursos dágua existentes dentro da faixa de cento 
e cinqüenta quilômetros ao longo das fronteiras.  

Art. 3º São públicas de uso comum, em toda a sua extensão, as águas dos 
lagos, bem como dos cursos dágua naturais, que em algum trecho, sejam 
flutuáveis ou navegáveis por um tipo qualquer de embarcação.  

Art. 4º Ficam suspensas as transferências de atribuições feitas pela União aos 
Estados de São Paulo e de Minas Gerais pelos Decretos nº 272, de 6 de 
agosto de 1935, e nº 584, de 14 de janeiro de 1936, bem como pelos acordos 
aprovados pelos Decretos Legislativos nº 16, de 1 de agosto de 1936, e nº 35, 
de 3 de novembro de 1936. 

Os arts. 5º a 23 foram revogados por consolidação. Não foram incorporados ao 
texto consolidado. Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 
8.987/95 e nº 9.074/95. 

Art. 5º Dependem, em todo o tempo, exclusivamente, de autorização ou 
concessão federal o estabelecimento de linhas de transmissão ou redes de 
distribuição de energia. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Parágrafo único. As empresas, individuais ou coletivas, que transgredirem este 
dispositivo, ficarão sujeitas à multa de duzentos mil réis a vinte contos de réis 
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diários até retirada do material ou legalização de sua situação, podendo ser o 
material apreendido desde que o seu custo atinja o valor da multa. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Art. 6º Os aproveitamentos de quedas dágua destinados a serviços públicos, 
de utilidade pública ou ao comércio de energia só poderão ser concedidos a 
brasileiros, ou a Estados e Municípios ligados ou não em consórcio, ou a 
sociedades brasileiras organizadas na forma do artigo seguinte.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Art. 7º As sociedades que se organizarem, exclusivamente ou não, para os fins 
do artigo anterior, deverão constituir-se obedecendo aos princípios seguintes:  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

I – Se a sociedade for de capitais:  

a) as ações com direito a voto deverão ser nominativas, mesmo depois de 
integralizadas;  

b) as ações constantes da alínea anterior só poderão pertencer a brasileiros ou 
à União ou a Estados e Municípios ou a sociedades organizadas de acordo 
com os diferentes itens deste artigo;  

c) as sociedades de que trata este item poderão constituir parte de seu capital 
em ações preferenciais, na forma das leis vigentes, desde que nos seus 
portadores não seja reconhecido o direito de voto,  

II – Se a sociedade for mixta:  

a) os sócios solidaria e ilimitadamente responsáveis das comanditas simples ou 
por ações, bem como os sócios quotistas das sociedades de responsabilidade 
limitada, deverão ser brasileiros;  

b) na comandita por ações, estas deverão ser nominativas e pertencerão a 
brasileiros ou à União ou Estados ou Municípios ou a sociedade organizadas 
de acordo com os diferentes itens deste artigo.  

III – Se a sociedade for de pessoas, todos os sócios deverão ser brasileiros.  

Parágrafo único. É indispensável, para o exercício dos poderes de gerência ou 
administração, a qualidade de brasileiro.  

Art. 8º Os aproveitamentos de energia hidráulica destinados à produção de 
energia para uso exclusivo de seus utentes serão autorizados ou concedidos, 
exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no Brasil, devendo 
ser brasileiros seus diretores ou gerentes.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Parágrafo único. Os concessionários ou autorizados de que trata este artigo 
não poderão fazer o comércio de energia nem ceder energia a terceiros, 
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mesmo a título gratuito, desde que, sendo pessoas morais, não estejam 
organizadas nas formas previstas no art. 7º.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Art. 9º Não sendo possível, por justo motivo, ao pretendente a uma concessão 
apresentar os projetos exigidos pelo art. 158 do decreto n. 24.643, de 10 de 
julho de 1934, poderá ser- lhe outorgada uma autorização de estudos, sendo-
lhe reconhecido o direito à; servidões necessárias à elaboração dos projetos.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Art. 10. Os proprietários ou possuidores dos terrenos marginais são obrigados 
a permitir aos autorizados a realização dos levantamentos topográficos e 
trabalhos hidrométricos, necessários à elaboração de seus projetos, inclusive o 
de estabelecer acampamentos provisórios para o pessoal técnico e operários, 
respondendo os autorizados pelo dano que causaram.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Art. 11. Para o efeito do § 4º do art. 143 da Constituição, são aproveitamentos 
existentes: (Vide Decreto-Lei nº 2.059, de 1940) 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

a) os que foram manifestados ao Governo Federal de acordo com o art. 149 do 
decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934, ainda que fora do prazo estipulado 
no citado artigo, desde que protocolado: na Repartição técnica competente;  

b) os que foram realizados por força do citado decreto número 24.643, de 10 
de julho de 1934.  

Art. 12. As empresas, coletivas ou individuais, que já apresentaram ao Governo 
Federal, dentro do prazo legal, documentos em cumprimento das exigências 
contidas no art. 149, do Código de Águas (decreto n. 24.643, de 10 de julho de 
1934) e cujos processos não se ultimaram por deficiência dos documentos 
apresentados, poderão completá-los, sem penalidade, dentro do prazo de 
sessenta dias, contados a partir da data da publicação deste decreto-lei.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Art. 13. As empresas, individuais ou coletivas, que não completarem os 
documentos, dentro do prazo estipulado no artigo precedente, terão um prazo 
complementar de trinta (30) dias para o mesmo fim, ficando, porém, sujeitas à 
multa de duzentos mil réis (200$000) por dia neste novo prazo, sendo a prova 
do recolhimento dessa multa ao Tesouro Nacional, condição de aceitação dos 
referidos documentos.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 



 4 

Art. 14. Cada empresa, coletiva ou individual, deverá enviar os documentos 
para completar o conjunto seguinte:  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

a) justificação judicial provando a existência e características da usina por 
testemunhas dignas de fé e a natureza e extensão de seus direitos sobre a 
queda dágua utilizada por documentos com eficiência probatória;  

b) breve histórico da fundação da usina com os dados: Estados, Comarca, 
Município, Distrito, denominação do rio e da cachoeira ou desnível em que se 
achar a queda dágua aproveitada, com a declaração da descarga máxima e a 
altura de queda utilizada;  

c) breve descrição das instalações destinadas à captação, produção, 
transformação, transmissão e distribuição de energia;  

d) certidões dos contratos de fornecimento e respectivas tarifas, da constituição 
da empresa, capital social e administração;  

e) tratando-se de sociedade anônima: relação nominal dos acionistas que 
compareceram à última assembléia geral da sociedade, quando as ações 
forem ao portador; lista dos subscritores de ações quando as mesmas forem 
nominativas;  

f) tratando-se de sociedade em comandita por ações: relação nominal dos 
portadores das ações da comandita que compareceram à última assembléia 
geral; tratando-se de ações ao portador: lista dos subscritores das ações em 
comandita; quando nominativas: relação nominal dos sócios comanditários.  

g) tratando-se de outras sociedades: relação nominal dos sócios respectivos.  

Art. 15. As empresas individuais ou coletivas estrangeiras que, dentro dos 
prazos estipulados nos artigos 12 e 13 deste decreto-lei, não completarem os 
processos relativos ao art. 149, do decreto número 24.648, de 10 de julho de 
1934, ficarão sujeitas à multa diária de vinte contos de réis (20:000$000), tendo 
o Governo o direito de ocupar as instalações para captação, derivação, 
produção, transformação, logo que, a seu juízo, o montante da multa atinja o 
valor do capital realmente invertido nas mesmas.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Art. 16. As empresas, individuais ou coletivas brasileiras que, dentro dos 
prazos estipulados nos artigos 12 e 13 deste decreto-lei não ultimarem os 
processos relativos ao artigo 149 do decreto número 24.643, de 10 de julho de 
1934, deverão, para continuar o aproveitamento, requerer autorização ou 
concessão ao Governo da União dentro do prazo suplementar de trinta dias, 
continuando a multa de duzentos mil réis (200$000) diários.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Parágrafo único. Se dentro do prazo suplementar não tiverem requerido a 
autorização ou concessão por não estarem organizadas na forma dos arts. 7º e 
8º, ou por qualquer outro motivo, ficarão sujeitas a multa diária de vinte contos 
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de réis (20:000$000) tendo o Governo o direito de ocupar as instalações para 
captação, derivação, produção e transformação, logo que, a seu juízo, o 
montante da multa atinja o valor do capital realmente invertido nas mesmas.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Art. 17. As empresas, coletivas ou individuais, que exploram a indústria de 
energia hidroelétrica para quaisquer fins, estão sujeitas às normas de 
regulamentação instituídas no decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934, com 
as modificações introduzidas por este decreto-lei.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Art. 18. As empresas, coletivas ou individuais, que, por qualquer motivo, não 
satisfizeram o disposto no art. 202 e seus parágrafos do decreto n. 24.643, de 
10 de julho de 1934, deverão, dentro do prazo de cento e vinte dias (120), 
requerer ao Governo Federal a assinatura de novos contratos, juntando ao 
requerimento os documentos seguintes:  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

I - certidão do despacho do Ministro da Agricultura deferindo ou mandando 
registrar o processo do manifesto, tratando-se de empresas que utilizam 
energia hidráulica;  

II – certidão do inteiro teor dos contratos, no caso de empresas fornecedoras 
de energia adquirida a outras empresas.  

Art. 19. As empresas, coletivas ou individuais, que exploram energia 
hidroelétrica em serviços públicos, serviços de utilidade pública ou comércio de 
energia, e que não satisfizerem às exigências do artigo anterior, sofrerão 
redução nas tabelas de preço de energia que serão estipuladas, em cada caso, 
pelo Governo, não podendo o preço do kwh exceder a $300 réis para usos 
domésticos e comerciais e a $100 réis para força. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Art. 20. As empresas coletivas ou individuais que explorarem para uso 
exclusivo a indústria de energia hidroelétrica e que não satisfizerem as 
exigências do art. 18, ficarão sujeitas à multa diária de cem mil réis (100$000) 
até que requeiram a assinatura de novos contratos.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Parágrafo único. Essa multa poderá ser relevada, por motivos ponderosos, a 
juízo do Governo.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Art. 21. As autorizações ou concessões de linhas de transmissão ou redes de 
distribuição para localidades ainda não servidas por energia elétrica só poderão 
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ser outorgadas a brasileiros ou sociedades organizadas na forma do art. 7. 
(Vide Decreto-Lei nº 2.059, de 1940) 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Art. 22. Para os efeitos deste decreto-lei, é preciso que os brasileiros natos 
estejam quites com o serviço militar e que os brasileiros naturalizados o 
tenham realmente prestado.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Art. 23. A energia elétrica, obtida por meia da transformação da energia 
hidráulica ou térmica será produzida, para ser fornecida no território brasileiro, 
sob forma de corrente alternativa trifásica com a freqüência de cinqüenta (50) 
ciclos.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

§ 1º As disposições deste artigo incidem desde já sobre as ampliações nas 
instalações existentes de produção das empresas, individuais ou coletivas, que 
forneçam energia para serviços públicos, ou de utilidade pública ou façam sob 
qualquer forma o comércio de energia. 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

§ 2º As disposições deste artigo incidem desde já sobre as ampliações das 
instalações de transmissão, transformação e distribuição para localidades ou 
zonas de uma mesma localidade ainda não servidas por energia elétrica.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

§ 3º Dentro do prazo improrrogável de oito (8) anos e de acordo com o 
Regulamento que foi baixado, as empresas individuais ou coletivas que, sob 
forma diferente, forneçam energia elétrica para serviços públicos, de utilidade 
pública ou façam o comércio de energia, deverão ter todas as suas instalações 
funcionando de acordo com o estipulado neste artigo. (Vide Decreto-Lei nº 
4.295, de 1942) 

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

§ 4º O disposto neste artigo só admite exceções nos casos de usinas para uso 
exclusivo do autorizado ou concessionário e para indústrias especiais.  

Revogado por consolidação. Não incorporado ao texto consolidado. 
Justificativa: Novas regras foram definidas pelas Leis nº 8.987/95 e nº 9.074/95. 

Art. 24. Continuam em pleno vigor em todos os seus termos os decretos de 
concessão e as portarias de autorização outorgadas de acordo com o decreto 
n. 24.643, de 10 de julho de 1934.  

Art. 25. Cabe a execução deste decreto-lei ao Ministério da Agricultura por 
intermédio do Serviço de Águas ou da Repartição em que este se transformar.  
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Art. 26. Este decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.  

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1938, 117º da Independência e 50º da 
República. 

GETULIO VARGAS.  

Francisco Campos de Souza Costa.  

Eurico G. Dutra.  

Henrique A. Guilherme.  

João de Mendonça Lima.  

Oswaldo Aranha.  

Fernando Costa.  

Gustavo Capanema.  

Waldemar Falcão. 

PUB CLBR 1938 V004 PÁG 000098 COL 1 Coleção de Leis do Brasil  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008_11444_Arnaldo Jardim_Anexo IV 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº      , DE 2008 

(Do Sr. Arnaldo Jardim)  

 

JUSTIFICAÇÃO 

ANEXO V  

RELAÇÃO DE NORMAS NÃO UTILIZADAS NA CONSOLIDAÇÃO 
POR TEREM SIDO CONSIDERADAS INTEGRALMEMENTE 

REVOGADAS PELA LEGISLAÇÃO POSTERIOR



 

1 Lei nº 585, de 9 de novembro de 1937 

2 Decreto-Lei nº 400, de 2 de maio de 1938 

3 Decreto-Lei nº 430, de 17 de maio de 1938 

4 Decreto-Lei nº 464, de 3 de junho de 1938 

5 Decreto-Lei nº 810, de 26 de outubro de 1938 

6 Decreto-Lei nº 1.285, de 18 de maio de 1939 

7 Decreto-Lei nº 1.345, de 14 de junho de 1939 

8 Decreto-Lei nº 1.699, de 24 de outubro de 1939 

9 Decreto-Lei nº 1.989, de 30 de janeiro de 1940 

10 Decreto-Lei nº 2.117, de 8 de abril de 1940 

11 Decreto-Lei nº 2.281, de 5 de junho de 1940  

12 Decreto-Lei nº 2.430, de 19 de julho de 1940 

13 Decreto-Lei nº 2.486, de 15 de agosto de 1940 

14 Decreto-Lei nº 2.528, de 23 de agosto de 1940 

15 Decreto-Lei nº 2.907, de 26 de dezembro de 1940 

16 Decreto-Lei nº 2.955, de 16 de janeiro de 1941 

17 Decreto-Lei nº 3.040, de 11 de fevereiro de 1941 

18 Decreto-Lei nº 3.058, de 14 de fevereiro de 1941 

19 Decreto-Lei nº 3.111, de 12 de março de 1941 

20 Decreto-Lei nº 3.113, de 12 de março de 1941 

21 Decreto-Lei nº 3.128, de 19 de março de 1941 

22 Decreto-Lei nº 3.217, de 28 de abril de 1941 

23 Decreto-Lei nº 3.669, de 1 de outubro de 1941 

24 Decreto-Lei nº 3.754, de 24 de outubro de 1941 

25 Decreto-Lei nº 3.796, de 5 de novembro de 1941 

26 Decreto-Lei nº 3.900, de 5 de dezembro de 1941 

27 Decreto-Lei nº 4.295, de 13 de maio de 1942 
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28 Decreto-Lei nº 4.890, de 29 de outubro de 1942 

29 Decreto-Lei nº 5.287, de 26 de fevereiro de 1943 

30 Decreto-Lei nº 5.417, de 16 de abril de 1943 

31 Decreto-Lei nº 5.573, de 14 de junho de 1943 

32 Decreto-Lei nº 5.764, de 19 de agosto de 1943 

33 Decreto-Lei nº 5.778, de 26 de agosto de 1943 

34 Decreto-Lei nº 5.842, de 22 de setembro de 1943 

35 Decreto-Lei nº 5.843, de 22 de setembro de 1943 

36 Decreto-Lei n° 6.121, de 17 de dezembro de 1943 

37 Decreto-Lei n° 6.432, de 17 de abril de 1944 

38 Decreto-Lei nº 6.876, de 15 de setembro de 1944 

39 Decreto-Lei nº 7.062, de 22 de novembro de 1944 

40 Decreto-Lei nº 7.469, de 17 de abril de 1945 

41 Decreto-Lei nº 7.524, de 5 de maio de 1945 

42 Decreto-Lei nº 7.716, de 6 de julho de 1945 

43 Decreto-Lei nº 7.825, de 4 de agosto de 1945 

44 Decreto-Lei nº 8.146, de 29 de outubro de 1945 

45 Decreto-Lei nº 8.441, de 26 de dezembro de 1945 

46 Decreto-Lei nº 9.021, de 25 de fevereiro de 1946 

47 Decreto-Lei nº 9.142, de 5 de abril de 1946 

48 Decreto-Lei nº 9.315, de 1 de junho de 1946 

49 Decreto-Lei nº 9.408, de 27 de junho de 1846 

50 Decreto-Lei nº 9.411, de 28 de junho de 1946 

51 Decreto-Lei nº 9.452, de 12 de julho de 1946 

52 Decreto-Lei nº 9.539, de 2 de agosto de 1946 

53 Decreto-Lei nº 9.571, de 12 de agosto de 1946 

54 Decreto-Lei nº 9.612, de 20 de agosto de 1946 
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55 Decreto-Lei nº 9.738, de 4 de setembro de 1946 

56 Decreto-Lei nº 9.860, de 13 de setembro de 1946 

57 Lei nº 290, de 15 de junho de 1948 

58 Lei nº 595, de 24 de dezembro de 1948 

59 Lei nº 1.265, de 7 de dezembro de 1950 

60 Lei nº 2.045, de 23 de outubro de 1953 

61 Lei nº 2.308, de 31 de agosto de 1954 

62 Lei nº 2.836 - de 31 de julho de 1956 

63 Lei nº 2.944, de 8 de novembro de 1956 

64 Lei nº 3.397, de 3 de junho de 1958 

65 Lei nº 3.572 - de 26 de junho de 1959 

66 Lei nº 3.969, de 6 de outubro de 1961 

67 Lei nº 4.080, de 23 de junho de 1962 

68 Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962 

69 Lei nº 4.257, de 10 de setembro de 1963 

70 Lei nº 4.364, de 22 de julho de 1964 

71 Lei nº 4.428, de 14 de outubro de 1964 

72 Lei nº 4.492, de 24 de novembro de 1964 

73 Lei nº 4.620, de 28 de abril de 1965 

74 Lei nº 4.676, de 16 de junho de 1965 

75 Lei nº 4.908, de 17 de dezembro de 1965 

76 Lei nº 5.073, de 18 de agosto de 1966 

77 Lei nº 5.150, de 20 de outubro de 1966 

78 Lei nº 5.228, de 18 de janeiro de 1967 

79 Decreto-Lei nº 133, de 1 de fevereiro de 1967 

80 Decreto-Lei nº 336, de 24 de outubro de 1967 

81 Lei nº 5.504, de 4 de outubro de 1968 
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82 Decreto-Lei nº 430, de 22 de janeiro de 1969 

83 Decreto-Lei no 644, de 23 de junho de 1969 

84 Decreto-lei nº 646, de 23 de junho de 1969 

85 Decreto-Lei nº 649, de 25 de junho de 1969 

86 Decreto-Lei nº 689, de 18 de julho de 1969 

87 Decreto-Lei nº 726, de 31 de julho de 1969 

88 Decreto-Lei nº 765, de 15 de agosto de 1969 

89 Decreto-Lei nº 804, de 29 de agosto de 1969 

90 Decreto-Lei nº 989, de 21 de outubro de 1969 

91 Decreto-Lei nº 1.092, de 12 de março de 1970 

92 Decreto-Lei nº 1.168, de 29 de abril de 1971 

93 Lei nº 5.824, de 14 de novembro de 1972 

94 Decreto-Lei no 1.264, de 1º de março de 1973 

95 Decreto-Lei nº 1.270, de 2 de maio de 1973 

96 Decreto-Lei nº 1.278, de 19 de junho de 1973 

97 Lei nº 5.898, de 5 de julho de 1973 

98 Lei nº 5.993, de 17 de dezembro de 1973 

99 Decreto-Lei nº 1.309, de 8 de fevereiro de 1974 

100 Decreto-Lei nº 1.322, de 14 de março de 1974 

101 Decreto-Lei no 1.497, de 20 de dezembro de 1976 

102 Decreto-Lei nº 1.508, de 23 de dezembro de 1976 

103 Decreto-Lei nº 1.512, de 28 de dezembro de 1976 

104 Decreto-Lei nº 1.513, de 29 de dezembro de 1976 

105 Decreto-Lei nº 1.522, de 2 de fevereiro de 1977 

106 Lei nº 6.508, de 19 de dezembro de 1977 

107 Decreto-Lei nº 1.634, de 31 de agosto de 1978 

108 Decreto-Lei nº 1.643, de 07 de dezembro de 1978 
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109 Lei nº 6.702, de 24 de outubro de 1979 

110 Decreto-Lei nº 1.781, de 16 de abril de 1980 

111 Decreto-Lei nº 1.810, de 23 de outubro de 1980 

112 Decreto-Lei nº 1.812, de 11 de novembro de 1980 

113 Decreto-Lei nº 1.898, de 21 de dezembro de 1981 

114 Decreto-Lei nº 1.936, de 26 de abril de1982 

115 Decreto-Lei nº 2.013, de 25 de janeiro de 1983 

116 Lei nº 7.181, de 20 de dezembro de 1983 

117 Decreto-Lei nº 2.359, de 16 de setembro de 1987 

118 Decreto-Lei nº 2.432, de 17 de maio de 1988 

119 Decreto-Lei nº 2.455, de 19 de agosto de 1988 

120 Lei nº 8.286, de 20 de dezembro de 1991 

121 Lei nº 8.724, de 28 de outubro de 1993 

122 Lei nº 9.143, de 8 de dezembro de 1995 

123 Lei nº 9.163, de 15 de dezembro de 1995 

124 Lei nº 9.512, de 18 de novembro de 1997 

125 Lei nº 9.906, de 14 de dezembro de 1999 

126 Lei nº 9.922, de 16 de dezembro de 1999 

127 Lei nº 9.937, de 20 de dezembro de 1999 

128 Lei nº 10.087, de 19 de dezembro de 2000 

129 Lei nº 10.088, de 19 de dezembro de 2000 

130 Medida Provisória no 2.198-5, de 24 de agosto de 2001 

131 Medida Provisória no 2.209, de 29 de agosto de 2001 

132 Lei nº 10.271, de 5 de setembro de 2001 

133 Lei nº 10.310, de 22 de novembro de 2001 

134 Lei nº 10.443, de 6 de maio de 2002 

135 Lei nº 10.614, de 23 de dezembro de 2002 
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136 Lei nº 11.042, de 24 de dezembro de 2004 

137 Lei nº 11.048, de 29 de dezembro de 2004 

138 Lei nº 11.412, de 15 de dezembro de 2006 

139 Lei nº 11.454, de 28 de fevereiro de 2007 
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