
 
 

Sistema de Faturamento e Compensação de Energia Elé trica de  
Micro/Minigeradores 

 
Desde 17 de abril de 2012, quando entrou em vigor a Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, o consumidor 
brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada e fornecer 
o excedente para a rede de distribuição de sua localidade. Sempre que houver excedente de energia injetado na 
rede de distribuição da Copel, o valor correspondente será creditado na fatura de energia como compensação, ou 
ainda o consumidor fica com créditos que podem ser utilizados para diminuir a fatura dos meses seguintes. 
 
A compensação a ser creditada ao cliente corresponde à energia injetada no mês, somado ao saldo de energia 
injetada nos meses anteriores, limitado  porém, à diferença positiva entre a energia consumida no mês e o custo 
de disponibilidade do sistema, conforme Art. 98 da ReN Aneel 414/2010. Caso não haja diferença positiva entre a 
energia consumida no mês e o custo de disponibilidade, não haverá compensação.  
 
Havendo diferença positiva entre a energia injetada no mês e a energia consumida no mês, esta ficará acumulada 
para utilização nos próximos faturamentos. Estes créditos expirarão 60 (sessenta) meses após a data do 
faturamento e serão revertidos em prol da modicidade tarifária sem que o consumidor faça jus a qualquer forma de 
compensação após esse prazo. O mesmo ocorrerá com eventuais créditos de energia ativa existentes no 
momento do encerramento da relação contratual do consumidor, salvo se, dentro deste prazo, solicitar a 
transferência do mesmo para outra unidade consumidora sob sua titularidade e efetivar a utilização deste. 
 
Na fatura de energia, enviada ao consumidor, constará mensagem informando o saldo geral do mês, o saldo 
acumulado, o saldo à expirar no próximo mês e o consumo compensado no mês. A quantidade de energia 
injetada no mês será igual ao consumo compensado no mês somado ao saldo geral do mês. Caso o saldo do mês 
seja zero, a energia injetada no mês será igual ao consumo compensado no mês menos a diferença entre saldo 
acumulado informado na fatura do mês anterior e o saldo acumulado no mês atual. 
 
Mensalmente, a energia consumida na unidade consumi dora proveniente da rede da Copel é faturada com 
base na tarifa homologada pela Aneel, acrescida dos  tributos ICMS, PIS/PASEP e COFINS. 
Complementarmente, é creditado na fatura de energia  o valor referente a energia injetada na rede, nos 
termos da ReN Aneel 482/2012, calculado com base no  valor da tarifa homologada pela Aneel sem tributos .  
 
Em relação à tributação, a cobrança do ICMS sobre qualquer produto ou serviço obedece ao disposto na 
Constituição Federal e no Regulamento do ICMS do Estado do Paraná (vide Decreto 6.080 de 28/09/2012), dessa 
forma, uma vez que a Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná não isenta do ICMS as unidades com Geração 
Distribuída, cabe a Copel a cobrança e repasse dos valores referentes ao ICMS sobre todo o consumo de energia 
elétrica que o cliente capta da rede de distribuição. 
 
A partir da publicação da LEI Nº 13.169 de 06/10/2015, foram reduzidas à zero as alíquotas de PIS/COFINS sobre 
o consumo compensado. Mensalmente serão aplicadas alíquotas reduzidas de PIS/COFINS de  acordo com  o 
 valor   do consumo compensado no mês anterior.  
 
Importante: sobre a energia gerada e consumida na própria unidade consumidora, que não seja injetada na rede, 
não haverá qualquer cobrança, tarifação ou impostos. 
 
A energia gerada poderá ser compensada em outro posto horário, observada a relação entre os valores das tarifas 
de energia (TE). Para cálculo do consumo à compensar, será considerado o consumo gerado, multiplicado pela 
tarifa de energia (TE) referente à especificação em que foi gerado e dividido pela tarifa de energia (TE) referente à 
especificação onde será compensado. IMPORTANTE: neste cálculo, não devem ser considerados os valores 
referentes à tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD). 
 
O saldo de energia poderá ser compensado em outra unidade consumidora de mesma titularidade da geradora, 
incluindo filiais. Tratando-se de unidade consumidora geradora em nome de condomínios, consórcios ou 
cooperativas, este poderá indicar os respectivos condôminos, consorciados ou cooperados como beneficiários do 
sistema de compensação de energia, condicionado a apresentação de documentação pertinente. 
 
Para esclarecimentos adicionais, favor contatar-nos via e-mail atendimento@copel.com. 
 
 
Serviço de Atendimento ao Cliente da Copel 


