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1.
OBJETIVO
Estabelecer procedimentos básicos para a comunicação de irregularidades em redes e linhas
de distribuição, exceto para padrões de entrada em BT, para todos os casos em que forem
verificadas as seguintes irregularidades:
a) Instalações elétricas particulares, urbanas ou rurais, com deficiência técnica ou de
segurança, e que ofereçam riscos de ocorrência de acidente;
b) Redes e linhas de distribuição, tanto da CPFL como de particulares, que tenham a sua
faixa de segurança invadida por edificações em construção, existentes, ou em
reforma, pintura ou limpeza e que fiquem localizadas próximas, sobre ou sob essas
redes e linhas de distribuição, em média ou baixa tensão, seja na área urbana ou
rural;
c) Instalação que, por estarem próximas ou invadindo a faixa de segurança, oferecem
riscos de acidentes de origem elétrica: marquises, sacadas, platibandas, placas e
painéis luminosos, andaimes fixos e móveis, plataformas de proteção e contenção,
escadas, cordas de segurança, etc.
2.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1 Empresa
Distribuidoras do Grupo CPFL Energia.
2.2 Área
Engenharia, Operações de Campo, Obras e Manutenção, Gestão de Ativos, Diretoria
Jurídica, Gestão Comercial.
3.

DEFINIÇÕES

3.1 Afastamentos Mínimos
O espaçamento mínimo, é a distância mínima de segurança entre a edificação e a rede
elétrica de distribuição, ou entre condutores, ou entre condutores e o solo, seja em média
tensão (23 kV - 13,8 kV ou 11,9 kV) ou em baixa tensão (380/220 e 220/127 V), conforme
valores definidos nas normas e padrões vigentes da ABNT e da CPFL.
3.2 Faixa de Segurança
Área necessária à implantação, operação e manutenção da rede ou linha de distribuição. A
largura da faixa de segurança de uma linha de distribuição rural com rede em média tensão
(classe de tensão 24,2 ou 15 kV), de um modo geral, é de dez metros, sendo cinco metros de
cada lado em relação ao eixo longitudinal da linha.
3.3 Ponto de Entrega
Conforme o definido no Artigo 14 da Resolução nº 414, ANEEL, de 09/09/2010, é a conexão
do sistema elétrico do concessionário com as instalações de utilização de energia do
consumidor.
Nota: nas normas e padrões técnicos da CPFL estão detalhados os Pontos de Entrega para
as formas de atendimento específicas.
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3.4 Risco Iminente
Situação em que a instalação se encontra oferecendo, a todo instante, condições de
ocorrência de acidente que exponha ao risco pessoas ou bens.
Nota: esse fato acontece quando as distâncias entre condutores e locais de acesso normal às
pessoas são menores que os afastamentos mínimos, ou então as estruturas existentes
mostram sinais explícitos de deterioração, como por exemplo:
a) Rede primária (15 kV) com distância horizontal inferior a 1,50 metros da sacada de
prédio;
b) Poste podre, sendo sustentado pela amarração dos cabos no isolador;
c) Cabo fora do isolador e cruzeta;
d) Cruzeta podre, apresentando sinais de rompimento devido ao peso do cabo;
e) Cabina de transformação com a porta de acesso danificada;
f) Rede passando sobre edificação e com distância vertical de segurança insuficiente
(menos de 5,50 metros para primária e 3,50 metros para secundária);
g) Andaimes a uma distância horizontal da rede de energia elétrica inferior a 1,50 metros
e vertical inferior a 2,00 metros.
4.
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
ABNT NBR 5422 - Projeto de Linhas Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica
ABNT NBR 14039 - Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 kV a 36,2 kV
ABNT NBR 15688 - Rede de Distribuição Aérea
Padrão Técnico CPFL 267 - Estruturas Padronizadas para Redes Aéreas Monofilares com
Retorno por Terra (MRT)
Padrão Técnico CPFL 3020 - Licenciamento ambiental
Padrão Técnico CPFL 10640 - Rede Primária Condutores Nus 15 kV e 25 kV – Estruturas
Básicas – Montagem
Padrão Técnico CPFL 14955 - Rede Primária Compacta Monofásica 15 kV e 25 kV –
Estruturas – Montagem
Especificação Técnica CPFL 4829 - Critérios para Manutenção de Faixa de Segurança de
Linhas de Distribuição Rural
Orientação Técnica CPFL 2818 - Manual de Inspeção Visual de Redes e Linhas de
Distribuição
Norma Técnica CPFL 120 - Projetos de Redes Aéreas de Distribuição Rural
Norma Técnica CPFL 263 - Projetos de Redes Aéreas de Distribuição Rural com Sistemas
Monofásicos
Norma Técnica CPFL 2292 - Aspectos ambientais
Norma Técnica CPFL 2293 - Controle operacional
Norma Técnica CPFL 2294 - Comunicação
Norma Técnica CPFL 2295 - Requisitos legais
Norma Técnica CPFL 2428 - Gerenciamento controle e disposição de resíduos
Norma Técnica CPFL 5656 - Diretrizes ambientais para empresas contratadas
Norma Técnica CPFL 12671 - Desmantelamento de áreas operacionais e avaliação de áreas
com potencial de contaminação ambiental
Norma Técnica CPFL 12689 - Avaliação ambiental de novos empreendimentos
Norma Administrativa CPFL 2430 - Planejamento e controle da arborização na coexistência
com o sistema elétrico
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Orientação Técnica CPFL 2314 - Utilização e armazenamento de agrotóxicos e afins
Orientação Técnica CPFL 3404 - Inspeção e limpeza de fossa séptica
Orientação Técnica CPFL 16481 - Cadastro Técnico Federal IBAMA – Atividades
Potencialmente Poluidoras DOF e Cadastro de Pátios e Licença para Porte e Uso de
Motosserras
5.

REGRAS BÁSICAS

5.1 Procedimentos
As providências quanto aos procedimentos a seguir deverão ser tomadas pelo colaborador
das áreas de Obras e Manutenção ou Operações de Campo, que verificar o problema:
a) As instalações elétricas que estiverem com deficiência técnica e ou de segurança,
oferecendo riscos iminentes de danos a pessoas ou a bens, deverão ser desligadas
de imediato, seguindo os procedimentos indicados no artigo 140, parágrafo 3º da
Resolução 414 da ANEEL, de 09/09/2010;
b) As instalações elétricas das unidades consumidoras que estiverem em desacordo com
as normas e/ou padrões e que ofereçam riscos à segurança deverão ser reformadas
ou substituídas dentro do prazo de 90 dias, a contar da data da comunicação,
seguindo os procedimentos indicados no artigo 171 e nos parágrafos 1 e 2 do artigo
166, da Resolução 414 da ANEEL, de 09/09/2010;
c) As obras que se encontram em fase de construção e estão invadindo a faixa de
segurança devem ser embargadas de imediato, lavrando-se o termo de embargo,
conforme Modelo I, e dando ciência ao proprietário ou empreiteiro responsável;
d) Caso o responsável não atenda ao embargo extrajudicial, deverá ser lavrado um
boletim de ocorrência (B.O.) sobre o fato. Na delegacia, caso haja resistência por
parte dos agentes policiais para lavratura do B.O., poder-se-á argumentar que o
proprietário ou empreiteiro está colocando em risco a vida de terceiros, conforme
Artigo 132 do Código Penal: “Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e
iminente“. Após as providências acima, acionar imediatamente o corpo jurídico para
que proceda o embargo judicial;
e) No preenchimento do Termo de Embargo (veja o Modelo I) devem ser verificados:
 Motivo de embargo: como o motivo do embargo poderá variar, de caso a caso,
será conveniente proceder-se às necessárias adaptações em relação ao exemplo
apresentado no modelo, visando caracterizar o fato constatado de forma clara e
concisa;
 Ciente: se o responsável se recusar a assinar o Termo de Embargo, inserir o
seguinte adendo: “Declaramos que no dia xx/xx/xxxx, o Sr xxxxx xxxxx xxxxx tomou
conhecimento do presente embargo, porém, recusou-se a apor a sua assinatura
neste documento. ”, a ser assinado exclusivamente pelas testemunhas arroladas;
 Preparar o Termo de Embargo em cinco vias, sendo uma para a CPFL e outra
para o notificado. As outras três cópias deverão ser encaminhadas para a Prefeitura
Municipal, Defesa Civil e Inspetoria do CREA.
Havendo a necessidade de remoção de linha de distribuição da CPFL que possui a
autorização de passagem da faixa de servidão, alterando o traçado da mesma, as estruturas
jamais deverão ser removidas antes de uma avaliação jurídica, pois a relocação poderá trazer
inúmeras consequências, inclusive novos valores indenizatórios, decorrentes do novo traçado
da servidão/autorização de passagem.
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A alteração do traçado deverá ser adotada como última solução, não dispensando em
hipótese alguma o parecer jurídico. Caso esse parecer seja favorável, a concessionária
deverá, primeiramente, receber os custos para, após, proceder à regularização da linha.
Considerando que a situação foi alterada, a Diretoria Jurídica da CPFL deverá auxiliar na
eventual necessidade de ser lavrado outro termo de autorização.
Definindo-se a nova autorização de passagem, o proprietário deverá ser alertado para os
riscos de nova invasão da faixa, seja por construção ou ocupação com algum dispositivo,
ferramenta, equipamento, material ou objeto.
Certificada a impossibilidade do recebimento antecipado e havendo riscos de ocorrência de
acidente, deve-se proceder à regularização e cobrar judicialmente o pagamento dos custos do
serviço de relocação da linha.
Os projetos que envolverem autorizações de passagem deverão ter o seguinte
encaminhamento:






Encaminhamento do processo para avaliação jurídica;
A avaliação jurídica sendo favorável, contatar os proprietários das glebas envolvidas
e efetuar a cobrança dos custos de remoção;
Após o ressarcimento, elaborar o projeto necessário à regularização da situação de
risco constatada (comentário: o orçamento já deve ter sido apresentado);
Assinatura nas plantas dos projetos (representantes da CPFL e proprietários das
glebas envolvidas);
Carta de Autorização de Passagem da Faixa de Servidão, conforme anexo XV, da
Norma Técnica CPFL 120 - Projetos de Redes Aéreas de Distribuição Rural.

Deverão ser arquivadas as plantas, o memorial descritivo e todos os documentos pertinentes
a cada projeto que envolva autorização de passagem para consultas e atendimentos às
ações de cobrança judicial ou amigável que poderão ocorrer a qualquer tempo.
A execução do serviço antes do recebimento dos custos, deverá ser adotada como última
solução, dadas as dificuldades que poderão ser encontradas para o ressarcimento à CPFL.
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5.2

Tipos de Ocorrência

5.2.1 Linhas, redes e instalações elétricas particulares com deficiência técnica e ou de
segurança e que ofereçam riscos iminentes de acidentes
Tomando conhecimento das irregularidades e efetuando inspeção nas linhas, redes e
instalações que ofereçam riscos iminentes de acidentes pessoais ou danos materiais,
proceder como segue:
a) Notificar, de imediato, o proprietário através de carta Modelo VI;
b) Proceder o desligamento da rede/linha;
c) Restabelecer o fornecimento de energia elétrica após a comunicação da regularização
pelo proprietário através de apresentação de laudo técnico de execução conforme
Modelo VII.
5.2.2 Linhas, redes e instalações elétricas particulares com deficiência técnica e ou de
segurança
Tomando conhecimento das irregularidades e efetuando inspeção nas linhas, redes e
instalações que ofereçam riscos de acidentes pessoais ou danos materiais, proceder como
segue:
a) Anotar o nome do proprietário, bem como o seu endereço e telefone;
b) Notificar o proprietário através de carta Modelo V;
c) Se, após o prazo de 90 dias o cliente responsável pela instalação não notificar a CPFL
da execução dos serviços, reiterar a notificação através de carta Modelo VI;
d) Caso persista a não correção das irregularidades após os 3 dias de prazo, suspender
o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora;
e) Restabelecer o fornecimento de energia elétrica após a comunicação da
regularização.
Nota: Nos casos de reforma em que não houver alteração das instalações ou não sejam
instalações prediais, o proprietário da instalação deverá apresentar somente o laudo de
execução das reformas, conforme Modelo VII.
5.2.3 Linhas e redes da CPFL ou de particulares que tenham a área de segurança
invadida por edificações em construção ou reforma
Tomando conhecimento das irregularidades através de inspeção e sendo verificado que as
distâncias, tanto na projeção vertical como na horizontal, entre as edificações em
construção/reforma, com as linhas ou redes de distribuição, em média/baixa tensão, na área
urbana / rural, são inferiores aos limites de segurança, o que caracteriza o risco iminente de
acidentes pessoais ou danos materiais, proceder como segue:
a) Anotar o nome do proprietário ou do responsável pela obra, bem como endereço e
telefone;
b) Efetuar o embargo da obra de imediato na forma extrajudicial perante duas
testemunhas, notificando o responsável e entregando-lhe o “Termo de Embargo”,
conforme Modelo I, obtendo o “ciente” na 2ª via, remetendo uma cópia para a
Prefeitura Municipal, Defesa Civil e Inspetoria do CREA com o nome do profissional;
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c) Fotografar o segmento da rede elétrica envolvido, escolhendo um ângulo que
contemple a situação de risco constatada, registrando as distâncias entre a rede
primária e/ou secundária e as edificações existentes no local;
d) Elaborar (Gerencia de Obras e Manutenção) projeto/orçamento necessários à
regularização da situação de risco constatada;
e) Após o pagamento do afastamento da rede, executar a obra e cancelar o embargo
extrajudicial;
f) Constatada que a obra na rede é de caráter de emergência e após as providências
descritas na alínea ”b”, a mesma deverá ser executada concomitantemente com a
cobrança dos serviços:





A Área Comercial deverá utilizar os modelos de carta padrão definido no processo
de remoção de poste/afastamento de rede para efetuar a cobrança;
Caso o serviço não seja pago no prazo, o processo deverá ser encaminhado para
Área Comercial realizar a negociação do pagamento e, esgotada a possibilidade de
negociação para recebimento, deverá encaminhar o processo para IJ – Diretoria
Jurídica efetuar a cobrança judicial;
Após a execução da obra, cancelar o embargo extrajudicial.

5.2.4 Linhas e redes da CPFL ou de particulares que tenham a área de segurança
invadida por edificações existentes e “outdoors”
Tomando conhecimento das irregularidades através de inspeção e sendo verificado que as
distâncias, tanto na projeção vertical como na horizontal, entre as edificações/outdoors, com
as linhas e redes de distribuição, em média/baixa tensão, na área urbana / rural, são
inferiores aos limites de segurança, o que caracteriza uma situação de risco de danos a
pessoas ou a bens, proceder como segue:
a) Anotar o nome do proprietário ou do responsável pela obra, bem como endereço e
telefone;
b) Fotografar o segmento da rede elétrica envolvido, escolhendo um ângulo que
contemple a situação de risco constatada, registrando as distâncias entre a rede
primária/secundária e as edificações/outdoors existentes no local;
c) Utilizar a carta Modelo II para notificar o proprietário, dando o prazo máximo de 30
dias para a regularização da situação, remetendo uma cópia para a Prefeitura
Municipal, Defesa Civil e Inspetoria do CREA com o nome do profissional, caso seja
possível identificá-lo;
d) Elaborar projeto/orçamento necessários à regularização da situação de risco
constatada;
e) A Área Comercial deverá utilizar os modelos de cartas padrão definidos no processo
de remoção de poste/afastamento de rede para efetuar a cobrança;
f) Vencido o prazo dado na carta sem que o responsável tenha efetuado as correções da
sua instalação e ainda não tenha pago o orçamento da CPFL, o processo deverá ser
encaminhado para Área Comercial fazer a negociação do pagamento e, esgotada a
possibilidade de negociação para recebimento, a Área Comercial deverá encaminhar o
processo para IJ - Diretoria Jurídica efetuar a cobrança judicial enquanto a Gerencia
de Obras e Manutenção providencia a execução do afastamento da rede.
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Observação: Caso a situação seja de risco iminente e não houver condições de remoção
imediata da instalação do particular e nem condições de isolar a rede, a Gerencia de Obras e
Manutenção deverá promover a execução do afastamento da mesma e a Área Comercial
proceder a cobrança dos serviços, concomitantemente.
5.2.5 Alterações no traçado de ruas e estradas em função da execução de serviços, ou
aterro de estruturas
Todos os projetos devem ser enviados antes da execução da obra para a aprovação e
locação dos postes pela Prefeitura Municipal, resguardando a CPFL em situações que
requeiram ações corretivas.
Antes da execução da obra de regularização, deve-se proceder à elaboração do orçamento
de regularização da situação e iniciar a cobrança amigável da Municipalidade, conforme
Modelo IV.
As obras somente deverão ser executadas antes do recebimento ou acerto de pagamento,
quando se tratar de risco iminente, uma vez que as cobranças contra o poder público ficam
sujeitas a precatório, portanto, de difícil recebimento.
5.3 Meio Ambiente
As atividades, projetos, serviços, orientações e procedimentos estabelecidos neste
documento deverão atender aos princípios, políticas e diretrizes de Meio Ambiente da CPFL,
bem como atender a todos os requisitos de normas e procedimentos do Sistema de Gestão
Ambiental.
Complementarmente, os casos específicos relativos a este documento estão detalhados no
corpo do texto do mesmo, incluindo-se as designações de órgãos externos responsáveis,
quando aplicável.
6.
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Anexo IV – Regularização das Instalações Elétricas
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Anexo V – Modelo I: Termo de embargo

Termo de embargo (com exemplos de preenchimento)
EDIFICAÇÃO:
( ) Existente

( ) Em construção

( ) Em reforma

LOCALIZAÇÃO:
Rua ___________________________________________________________________________
Número______________
Bairro__________________________________________________________
Cidade___________________________________________________________UF___________
CEP__________________
MOTIVO DO EMBARGO: (a seguir estão dois exemplos de preenchimento. Este campo deverá ser preenchido
com a descrição da situação que gerou este documento)
A marquise do edifício, ora em construção, está situada a 1,00 metro da rede primária de distribuição de energia elétrica de
11,9 kV e, devido a inexistência de proteção física, os operários estão expostos a riscos de graves acidentes pessoais.
Ou
A edificação ora em reforma, está situada sob a linha de distribuição de energia de 13,8 kV e, devido a inexistência de
proteção física, oferece riscos de graves acidentes pessoais aos operários envolvidos na obra.
NOTIFICAÇÃO:
Nesta data notifiquei o Sr(a)_______________________________________, _________________ da citada
edificação, nos termos da norma _____________________________________________
para que paralise imediatamente a obra pelo motivo exposto acima, causando risco iminente de acidentes.
Recebeu ainda esclarecimentos sobre as providencias e prazos que deverá cumprir para reiniciar a obra, dentro
das normas de segurança, que são:
(Escrever quais esclarecimentos foram prestados e os respectivos prazos para as providencias)
LOCAL:_____________________________________________DATA:____________
_________________________________
_______________________________ ______________
Nome do(a) colaborador(a) que entregou o termo
Assinatura
Matrícula
CIENTE:
________________________________
Nome do notificado (a)

_______________________________ ______________
Assinatura
RG

TESTEMUNHAS:
________________________________
Nome (da testemunha)

_______________________________ ______________
Assinatura
RG

________________________________
Nome (da testemunha)

_____________________________ ________________
Assinatura
RG
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Reprodução parcial da Resolução Normativa nº 414 da ANEEL, de 09 de setembro de
2010.
Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a
adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.
§ 1º As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se
referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 27, vigentes à época da primeira ligação da
unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.
§ 2º Na hipótese de a distribuidora constatar o disposto no § 1º, ela deve notificar o
consumidor na forma do art. 142.
Art. 167. O consumidor é responsável:
I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade
consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso
inadequado da energia;
II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos
equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de
faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;
III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da
distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da
unidade consumidora; e
IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade
de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade.
Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição
externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe
possa ser imputada.
Art. 168. A distribuidora deve interromper o fornecimento, de forma imediata, quando
constatada ligação clandestina que permita a utilização de energia elétrica, sem que haja
relação de consumo.
Parágrafo único. Quando por responsabilidade exclusiva do consumidor inexistir contrato
vigente, a distribuidora deve efetuar a suspensão do fornecimento, observadas as condições
estabelecidas no art. 71.
Art. 169. Quando constatado o fornecimento de energia elétrica a terceiros por aquele que
não possua outorga federal para distribuição de energia elétrica, a distribuidora deve
interromper, de forma imediata, a interligação correspondente, ou, havendo impossibilidade
técnica, suspender o fornecimento da unidade consumidora da qual provenha a interligação.
Art. 170. A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for
constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco
iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.
§ 1º Incorrem na hipótese prevista no caput.
I - o descumprimento do disposto no art. 165, quando caracterizado que o aumento de carga
ou de geração prejudica o atendimento a outras unidades consumidoras; e
II - a prática dos procedimentos descritos no art. 129, quando não seja possível a verificação
e regularização imediata do padrão técnico e de segurança pertinente.
§ 2º Nas hipóteses de que tratam os incisos I e II do § 1º, a distribuidora deve informar o
motivo da suspensão ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada,
sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 173.
Art. 171. Faculta-se à distribuidora suspender o fornecimento por razões de ordem técnica ou
de segurança na unidade consumidora, precedida da notificação prevista no art. 173, nos
seguintes casos:
I – pelo impedimento de acesso para fins de leitura, substituição de medidor e inspeções,
devendo a distribuidora notificar o consumidor até o terceiro ciclo de faturamento seguinte ao
início do impedimento;
II – pela inexecução das correções indicadas no prazo informado pela distribuidora, quando
da constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no
padrão de entrada de energia elétrica; ou
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III – pela inexecução das adequações indicadas no prazo informado pela distribuidora,
quando, à sua revelia, o consumidor utilizar na unidade consumidora carga que provoque
distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição, ou ainda às instalações e
equipamentos elétricos de outros consumidores.
Parágrafo único. A notificação de que trata o inciso I, sem prejuízo da prevista no art. 87,
deve ser escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em
destaque na própria fatura.
Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173,
ocorre pelo:
I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de
energia elétrica;
II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102;
III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou
IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação
específica.
V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja
responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação
do serviço público de energia elétrica;
§ 1º Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe
responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação,
ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do
consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica.
§ 2º É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias,
contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua
execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a
contagem pelo período do impedimento.
§ 3º Para as unidades consumidoras classificadas nas Subclasses Residencial Baixa
Renda deve ocorrer com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da
fatura e a data da suspensão do fornecimento.
§ 4º Após a notificação de que trata o art. 173 e, caso não efetue a suspensão do
fornecimento, a distribuidora deve incluir em destaque nas faturas subsequentes a
informação sobre a possibilidade da suspensão durante o prazo estabelecido no § 2º.
§ 5º A distribuidora deve adotar o horário de 8h às 18h, em dias úteis, para a execução da
suspensão do fornecimento da unidade consumidora.
Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora,
prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:
I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente,
impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:
a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou
b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.
II – a informação do prazo para encerramento das relações contratuais, conforme disposto
no art. 70; e
III – a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 99.
§ 1º A notificação a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja
atividade sofra prejuízo deve ser feita ao Poder Público local ou ao Poder Executivo
Estadual/Distrital, de forma escrita, específica e com entrega comprovada.
§ 2º A notificação a consumidor titular de unidade consumidora, devidamente cadastrada
junto à distribuidora, onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia
limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, deve ser
feita de forma escrita, específica e com entrega comprovada.
§ 3º Na suspensão imediata do fornecimento, motivada pela caracterização de situação
emergencial, a distribuidora deve notificar o consumidor a respeito do disposto nos incisos
II e III deste artigo, de forma escrita, específica e com entrega comprovada
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Anexo V - Modelo I: “Termo de Embargo” como será dado para o profissional
preencher:
Termo de Embargo

EDIFICAÇÃO:
( ) Existente

( ) Em construção

( ) Em reforma

LOCALIZAÇÃO:
Rua ___________________________________________________________________________
Número_____________
Bairro__________________________________________________________
Cidade___________________________________________________________UF___________
CEP__________________
MOTIVO DO EMBARGO

NOTIFICAÇÃO:
Nesta data notifiquei o Sr(a)_______________________________________, _________________ da citada
edificação, nos termos da norma _____________________________________________
para que paralise imediatamente a obra pelo motivo exposto acima, causando risco iminente de acidentes.
Recebeu ainda esclarecimentos sobre as providencias e prazos que deverá cumprir para reiniciar a obra, dentro
das normas de segurança, que são:

LOCAL:_____________________________________________________DATA:____________
_________________________________
_____________________________ _____________
Nome (do(a) colaborador(a) que entregou o termo)
Assinatura
Matrícula
CIENTE:
________________________________
Nome (do(a) notificado(a))

_____________________________ ______________
Assinatura
RG

TESTEMUNHAS:
________________________________
Nome (da testemunha)

_____________________________ ______________
Assinatura
RG

________________________________
Nome (da testemunha)

_____________________________ ______________
Assinatura
RG
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Reprodução parcial da Resolução Normativa nº 414 da ANEEL, de 09 de setembro de
2010.
Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a
adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.
§ 1º As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se
referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 27, vigentes à época da primeira ligação da
unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.
§ 2º Na hipótese de a distribuidora constatar o disposto no § 1º, ela deve notificar o
consumidor na forma do art. 142.
Art. 167. O consumidor é responsável:
I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade
consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso
inadequado da energia;
II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos
equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de
faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;
III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da
distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da
unidade consumidora; e
IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade
de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade.
Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição
externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe
possa ser imputada.
Art. 168. A distribuidora deve interromper o fornecimento, de forma imediata, quando
constatada ligação clandestina que permita a utilização de energia elétrica, sem que haja
relação de consumo.
Parágrafo único. Quando por responsabilidade exclusiva do consumidor inexistir contrato
vigente, a distribuidora deve efetuar a suspensão do fornecimento, observadas as condições
estabelecidas no art. 71.
Art. 169. Quando constatado o fornecimento de energia elétrica a terceiros por aquele que
não possua outorga federal para distribuição de energia elétrica, a distribuidora deve
interromper, de forma imediata, a interligação correspondente, ou, havendo impossibilidade
técnica, suspender o fornecimento da unidade consumidora da qual provenha a interligação.
Art. 170. A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for
constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco
iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.
§ 1º Incorrem na hipótese prevista no caput.
I - o descumprimento do disposto no art. 165, quando caracterizado que o aumento de carga
ou de geração prejudica o atendimento a outras unidades consumidoras; e
II - a prática dos procedimentos descritos no art. 129, quando não seja possível a verificação
e regularização imediata do padrão técnico e de segurança pertinente.
§ 2º Nas hipóteses de que tratam os incisos I e II do § 1º, a distribuidora deve informar o
motivo da suspensão ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada,
sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 173.
Art. 171. Faculta-se à distribuidora suspender o fornecimento por razões de ordem técnica ou
de segurança na unidade consumidora, precedida da notificação prevista no art. 173, nos
seguintes casos:
I – pelo impedimento de acesso para fins de leitura, substituição de medidor e inspeções,
devendo a distribuidora notificar o consumidor até o terceiro ciclo de faturamento seguinte ao
início do impedimento;
II – pela inexecução das correções indicadas no prazo informado pela distribuidora, quando
da constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no
padrão de entrada de energia elétrica; ou
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III – pela inexecução das adequações indicadas no prazo informado pela distribuidora,
quando, à sua revelia, o consumidor utilizar na unidade consumidora carga que provoque
distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição, ou ainda às instalações e
equipamentos elétricos de outros consumidores.
Parágrafo único. A notificação de que trata o inciso I, sem prejuízo da prevista no art. 87,
deve ser escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em
destaque na própria fatura.
Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173,
ocorre pelo:
I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de
energia elétrica;
II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102;
III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou
IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação
específica.
V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja
responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação
do serviço público de energia elétrica;
§ 1º Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe
responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação,
ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do
consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica.
§ 2º É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias,
contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua
execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a
contagem pelo período do impedimento.
§ 3º Para as unidades consumidoras classificadas nas Subclasses Residencial Baixa
Renda deve ocorrer com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da
fatura e a data da suspensão do fornecimento.
§ 4º Após a notificação de que trata o art. 173 e, caso não efetue a suspensão do
fornecimento, a distribuidora deve incluir em destaque nas faturas subsequentes a
informação sobre a possibilidade da suspensão durante o prazo estabelecido no § 2º.
§ 5º A distribuidora deve adotar o horário de 8h às 18h, em dias úteis, para a execução da
suspensão do fornecimento da unidade consumidora.
Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora,
prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:
I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente,
impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:
a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou
b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.
II – a informação do prazo para encerramento das relações contratuais, conforme disposto
no art. 70; e
III – a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 99.
§ 1º A notificação a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja
atividade sofra prejuízo deve ser feita ao Poder Público local ou ao Poder Executivo
Estadual/Distrital, de forma escrita, específica e com entrega comprovada.
§ 2º A notificação a consumidor titular de unidade consumidora, devidamente cadastrada
junto à distribuidora, onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia
limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, deve ser
feita de forma escrita, específica e com entrega comprovada.
§ 3º Na suspensão imediata do fornecimento, motivada pela caracterização de situação
emergencial, a distribuidora deve notificar o consumidor a respeito do disposto nos incisos
II e III deste artigo, de forma escrita, específica e com entrega comprovada

Aprovado por:

Jefferson Alberto Scudeler

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

30/09/2019

Página:

18 de 32

Tipo de Documento:

Orientação Técnica
Distribuição

Área de Aplicação:
Título do Documento:

Procedimentos para Comunicação de Irregularidades em
Redes e Linhas de Distribuição

Interno
7.7

Anexo VI – Modelo II: Invasão de faixa de segurança, situação existente
MODELO II
Invasão de faixa de segurança - situação existente (com exemplos de preenchimento)

Carta nºnºnº/2019/Área (Cronológico SIGA)
Local______________________________________________________________Data __/__/____
Constatamos na
pôr o endereço
a existência de
Descrever com detalhes o que está correndo, como por ex.: existência de marquise, outdoors, árvores,
etc,
que não estão obedecendo o afastamento mínimo de segurança recomendável até a rede elétrica conforme a
ABNT NBR 15688 (Norma Brasileira Registrada). Isso implica em expor pessoas e instalações a riscos de
acidentes de origem elétrica.
Objetivando minimizar os riscos de acidentes potencialmente elevados, V. Sa. deverá providenciar por sua
responsabilidade a regularização dessa situação no prazo máximo de 30 dias a contar da data do recebimento
desta notificação. Esclarecemos ainda que qualquer ocorrência que vier a acontecer dentro deste prazo e que
provoque danos a pessoas ou a bens, tanto V. Sa. como o dono do imóvel, como o anunciante, serão
responsabilizados civil e criminalmente.
Neste sentido, as providencias que deverão ser tomadas por V. Senhoria visando a regularização serão:
Especificar as providencias
Informamos ainda que se a regularização não for concluída até o término do prazo, a CPFL promoverá serviço de
afastamento da rede de energia elétrica com a finalidade de preservar a distância mínima de segurança, sendo
que os custos a serem informados posteriormente, serão de sua inteira responsabilidade e deverão ser
ressarcidos de imediato, bem como a sua constituição em mora em razão de eventual inadimplemento,
possibilitando medidas judiciais cabíveis.
Ao ensejo, damos conhecimento que, se por qualquer motivo, após a execução da obra conforme o exigido pelas
normas desta concessionária e da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, V. senhoria deverá
observar o afastamento mínimo de segurança entre a rede elétrica e a edificação, outdoor, etc, no caso de novas
benfeitorias.
Para maiores esclarecimentos sobre o assunto, procurar a Agencia de Atendimento mais próxima da sua unidade
consumidora.
Agradecemos a devolução da segunda via desta carta devidamente datada e assinada, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,
_________________________________________ Mat.____________ Ass._________________________
Nome, matrícula e assinatura de quem entregar a notificação
Recebi a primeira via desta.
Local____________________________________________
___________________________________
Nome, RG e assinatura do notificado

Data ___/___/______

RG:______________ Ass. _______________________

Testemunhas: (Na ausência de testemunhas, fotografar o local e a entrega do termo, anexando as fotos no
sistema e na nota de serviços gerada)
___________________________________
Nome, RG e assinatura da testemunha

RG:______________ Ass. _______________________

___________________________________
Nome, RG e assinatura da testemunha

RG:______________ Ass. _______________________
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7.8

Anexo VI - Modelo II: “Invasão de faixa de segurança, situação existente” como
será dado para o profissional preencher:
Invasão de faixa de segurança - situação existente

Carta número
Local__________________________________________________________________________Data __/__/____
Constatamos na

a existência de

que não estão obedecendo o afastamento mínimo de segurança recomendável até a rede elétrica, conforme a
ABNT NBR 15688 (Norma Brasileira Registrada). Isso implica em expor pessoas e instalações a riscos de
acidentes de origem elétrica.
Objetivando minimizar os riscos de acidentes potencialmente elevados, V. Sa. deverá providenciar, por sua
responsabilidade, a regularização dessa situação no prazo máximo de 30 dias a contar da data do recebimento
desta notificação. Esclarecemos ainda que qualquer ocorrência que vier a acontecer dentro deste prazo e que
provoque danos a pessoas ou a bens, ___________________________________________________________
serão responsabilizados civil e criminalmente.
Neste sentido, as providências que deverão ser tomadas por V. Senhoria visando a regularização serão:

Informamos ainda que se a regularização não for concluída até o término do prazo, a CPFL promoverá serviço de
afastamento da rede de energia elétrica com a finalidade de preservar a distância mínima de segurança, bem
como a sua constituição em mora em razão de eventual inadimplemento, possibilitando medidas judiciais cabíveis.
Ao ensejo, damos conhecimento que, se por qualquer motivo após a execução da obra conforme o exigido pelas
normas desta concessionária e da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, V. Senhoria deverá
observar o afastamento mínimo de segurança entre a rede elétrica e a edificação, outdoor, etc., no caso de novas
benfeitorias.
Para maiores esclarecimentos sobre o assunto, procurar a Agência de Atendimento mais próxima da sua unidade
consumidora.
Agradecemos a devolução da segunda via desta carta devidamente datada e assinada, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
____________________________________________
_________________________
Nome, matrícula e assinatura de quem entregar a notificação

Mat.:_____________

Ass.:

Recebi a primeira via desta.
Local:______________________________________________________________________Data: ___/___/____
____________________________________________
_________________________
Nome, RG e assinatura do notificado

RG.:_____________

Ass.:

Testemunhas: (Na ausência de testemunhas, fotografar o local e a entrega do termo, anexando as fotos no
sistema e na nota de serviços gerada)
N.Documento:

94

Categoria:

Manual

Versão:

1.9

Aprovado por:

Jefferson Alberto Scudeler

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

30/09/2019

Página:

20 de 32

Tipo de Documento:
Área de Aplicação:

Orientação Técnica
Distribuição

Título do Documento:

Procedimentos para Comunicação de Irregularidades em
Redes e Linhas de Distribuição

Interno
____________________________________________
_________________________
Nome, RG e assinatura da testemunha

RG.:_____________

Ass.:

____________________________________________
_________________________
Nome, RG e assinatura da testemunha

RG.:_____________

Ass.:

7.9

Anexo VII – Modelo III: Invasão de faixa de segurança, situação em construção

Invasão de faixa de segurança - situação em construção – Titular da obra já foi avisado e não cumpriu as
determinações da CPFL (com exemplos de preenchimento)

Carta nºnºnº/2019/Área (Cronológico SIGA)
Local____________________________________________________Data ___/___/_____
Ilmo. Sr. Nome do proprietário ou responsável pela construção
Assunto: construção ou reforma da pôr o endereço
Em inspeção feita pela CPFL Santa Cruz, Paulista, etc, no dia ___/___/_____, foram identificados serviços de
construção da marquise do edifício acima citado, ou os serviços de reforma ou construção acima citada de
forma irregular com exposição dos operários e da população a graves riscos de acidentes por não obedecer a
distância mínima recomendável de pôr a distância prevista na NBR entre a edificação e a rede de energia elétrica.
Objetivando minimizar os riscos de acidentes potencialmente elevados enquanto durar a construção do edifício, e a
não providencia por V. senhoria conforme estipulado e aprazado no termo de notificação _____especificar o
respectivo termo___, fomos obrigados a, em caráter de urgência, executar os serviços de afastamentos da aludida
rede. Os custos a serem informados posteriormente, serão de sua inteira responsabilidade e deverão ser
ressarcidos de imediato, bem como a sua constituição em mora em razão de eventual inadimplemento,
possibilitando medidas judiciais cabíveis.
Ao ensejo, damos conhecimento de que, se por algum motivo, após a execução da obra conforme o exigido pelas
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a faixa de segurança for novamente invadida e/ou
ocupada por pessoas, andaimes, ferramentas e objetos diversos, persistirão os riscos de graves acidentes, inclusive
fatais.
Agradecendo a devolução da segunda via desta carta devidamente datada e assinada, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,
___________________________________

Mat.____________ Ass._________________________

Nome, matrícula e assinatura de quem entregar a notificação
Recebi a primeira via desta.
____________________________________

RG:______________ Ass. _______________________

Nome, RG e assinatura do notificado
Testemunhas: (Na ausência de testemunhas, fotografar o local e a entrega do termo, anexando as fotos no sistema
e na nota de serviços gerada)
____________________________________________
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Nome, RG e assinatura da testemunha
____________________________________________

RG:______________ Ass. _______________________

Nome, RG e assinatura da testemunha
Observações: Para cada caso, fazer as adaptações necessárias

7.10 Anexo VII - Modelo III: “Invasão de faixa de segurança, situação em construção”
como será dado para o profissional preencher:
Invasão de faixa de segurança - situação em construção – Titular da obra já foi avisado e não cumpriu as
determinações da CPFL
Carta número
Local__________________________________________________________________________Data __/__/____
Ilmo. Sr._____________________________________________________________________________________
Assunto: ________________________________ da _________________________________________________
Em inspeção feita pela CPFL ____________________ no dia ___/___/____, foram identificados serviços de
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
de forma irregular com exposição dos operários e da população a graves riscos de acidentes por não obedecer a
distância mínima recomendável de _______________ entre a edificação e a rede de energia elétrica.
Objetivando minimizar os riscos de acidentes potencialmente elevados enquanto durar a construção do edifício e a
não providência do por V. Senhoria conforme estipulado e aprazado no termo de notificação
___________________,
fomos obrigados a, em caráter de urgência, executar os serviços de afastamentos da aludida rede. Os custos a
serem informados posteriormente serão de sua inteira responsabilidade e deverão ser ressarcidos de imediato,
bem como a sua constituição em mora em razão de eventual inadimplemento, possibilitando medidas judiciais
cabíveis.
Ao ensejo, damos conhecimento de que, se por algum motivo, após a execução da obra conforme o
distanciamento exigido pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a faixa de segurança
for novamente invadida e/ou ocupada por pessoas, andaimes, ferramentas e objetos diversos, persistirão os riscos
de graves acidentes, inclusive fatais.
Agradecendo a devolução da segunda via desta carta devidamente datada e assinada, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
____________________________________________
_________________________
Nome, matrícula e assinatura de quem entregar a notificação

Mat.:_____________

Ass.:

RG.:_____________

Ass.:

Recebi a primeira via desta.
____________________________________________
_________________________
Nome, RG e assinatura do notificado
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Testemunhas: (Na ausência de testemunhas, fotografar o local e a entrega do termo, anexando as fotos no
sistema e na nota de serviços gerada)
____________________________________________
_________________________
Nome, RG e assinatura da testemunha

RG.:_____________

Ass.:

____________________________________________
_________________________
Nome, RG e assinatura da testemunha

RG.:_____________

Ass.:

7.11 Anexo VIII – Modelo IV: Remoção para ÓRGÃOS PÚBLICOS (com exemplos de
preenchimento)

Ofício número nºnºnº/2019/Área (Cronológico SIGA)
Local______________________________________________________________________Data ___/___/_____
Assunto: Remoção de Rede
Endereço da ocorrência: _______________________________________________________________________
Em inspeção feita no endereço em título pela CPFL XXXXX no dia dd de mmm de aaaa, foi identificado
xxxxx. Devido ao risco de ocorrência de acidente com a rede de energia elétrica, em conformidade com o
estabelecido pelo decreto federal nº 98.335/89, essa Municipalidade deverá participar com a Contribuição
Financeira Legal no valor de R$ vv.vvv,cc (valor por extenso), para pagamento até o dia dd de mm de aaaa
(prazo de 30 dias após a entrega desta) após o que esta Concessionária promoverá a remoção da mesma.
Ou
Em inspeção feita no endereço em título pela CPFL YYYYYY no dia dd de mm de aaaa, identificou
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Devido ao risco iminente de ocorrência de acidente, a CPFL removerá a rede de
energia elétrica de forma imediata e, em conformidade com o estabelecido pelo Decreto Federal nº
98.335/89, essa Municipalidade deverá participar com a Contribuição Financeira Legal no valor de R$
vv.vvv,cc (valor por extenso) para pagamento até o dia dd de mm de aaaa (prazo de 30 dias após a entrega
desta).
Ou
Ao executar serviços de terraplenagem às margens da rodovia RRRRRRRR – SP 0XX na altura do km KKK
+ xxx metros, a empresa EEEEEEE, empreiteira a serviço desse Departamento Público, deixou instalados
sobre damas xx postes da linha de distribuição de energia elétrica desta Companhia. Para eliminar riscos
de acidentes pessoais e materiais de consequências imprevisíveis, executamos em caráter de urgência os
serviços mostrados no desenho nº xxxxx. As despesas para a execução de tais serviços importam em R$
vv.vvv,cc (valor por extenso). Desta forma, solicitamos a este Departamento providenciar o respectivo
pagamento no escritório desta Companhia, sito à RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC (endereço do local para
recolhimento), dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data de recebimento deste Ofício.
Tendo em vista ainda, que no local dos serviços existem redes ou equipamentos telefônicos e/ou TV a
cabo, etc, essa Municipalidade ou esse Departamento deverá contatar a Empresa sita POR O ENDEREÇO
DA EMPRESA, apresentando este Ofício.
Informamos ainda que os acidentes que possam vir a ocorrer no local, provocando danos a pessoas ou a
bens até que a remoção da rede seja efetuada, serão de inteira responsabilidade dessa Municipalidade ou
desse Departamento
Atenciosamente,
_________________________________________
______________________________________________
Nome e assinatura do Gestor da área de Poder Público
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_________________________________________ ______________________________ __________________
Nome, assinatura e RG do notificado
LOCAL: _______________________________________________________ DATA________________________
Observações: Para cada caso, fazer as adaptações necessárias

7.12 Anexo VIII - Modelo IV: “Remoção para Órgãos Públicos” como será dado para o
profissional preencher:
Ofício número
Local_____________________________________________________________ Data ___/___/_____
Assunto: Remoção de Rede
Endereço da ocorrência: ______________________________________________________________
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Atenciosamente,
_________________________________________
______________________________________
Nome e assinatura do Gestor da área de Poder Público

________________________________ ______________________________ __________________
Nome, assinatura e RG do notificado
LOCAL: ________________________________________________________ DATA: ____/____/____

7.13 Anexo IX – Modelo V: Carta informando prazo para regularização da instalação
elétrica (com exemplos de preenchimento)
Carta nºnºnº/2019/Área (Cronológico SIGA)
Local ________________________________________________________________________________ Data ___/___/_____
Ilmo. Sr. ______________________________________________________________________________
Comunicamos que durante recente inspeção na instalação elétrica de sua propriedade, situada na
_____________________________________(Rua/Avenida)_________________________________________ , __(número)__,
em ___________(cidade)____________, Estado de __(UF)__, registrada em nosso cadastro sob a titularidade de
_____________(nome do titular)__________________, código ________(código do titular)___________, constatamos
deficiências técnicas e/ou de segurança como segue:

(Relacionar as irregularidades)

Solicitamos a V.S.ª providenciar a regularização dessa situação num prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de
recebimento desta.
Esclarecemos que é de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança
de suas instalações internas de acordo com o Artigo 166 da Resolução nº 414/ANEEL, da Agencia Nacional de Energia Elétrica,
de 09/09/2010, e que a CPFL não é responsável por danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos nas
instalações internas da unidade consumidora.
Esclarecemos também que decorrido o prazo concedido, esta Unidade Consumidora estará sujeita à suspensão do
fornecimento, caso não sejam regularizadas as deficiências técnicas e/ou de segurança acima indicadas, de acordo com o Artigo
171 da resolução 414/ANEEL de 09/09/2010.
Para maiores esclarecimentos sobre o assunto, procurar a Agencia de Atendimento mais próxima da sua unidade consumidora.
Apresentamos manifestações de apreço, consideração e colocamo-nos à disposição de V. Sª. para outros esclarecimentos
considerados necessários.
Atenciosamente,
_______________________________________________ _____________________________________ ________________
Nome (do (a) colaborador (a) que entregou o termo), assinatura e matrícula
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Recebi a primeira via desta:
______________________________________________ _________________________________________ ______________
Nome (do notificado (a)), assinatura e RG
TESTEMUNHAS:
___________________________________________________ ____________________________________ ______________
Nome (da testemunha), assinatura e RG

___________________________________________________ ____________________________________ ______________
Nome (da testemunha), assinatura e RG
LOCAL: _______________________________________________________ DATA________________________
Observação: Na ausência de quem possa assinar como testemunha, tirar fotos do local e da entrega do termo, anexando no
sistema, na nota de serviço gerada.

7.14 Anexo IX - Modelo V: “Carta informando prazo para regularização da instalação
elétrica” como será dado para o profissional preencher:
Carta número
Local _________________________________________________________________________________ Data ___/___/_____
Ilmo. Sr.
Comunicamos que durante recente inspeção na instalação elétrica de sua propriedade, situada na
_______________________________________________________________________________________________________,
em ___________________________________, Estado de _____, registrada em nosso cadastro sob a titularidade de
______________________________________________________________________,código __________________________,
constatamos deficiências técnicas e/ou de segurança como segue:

Solicitamos a V.S.ª providenciar a regularização dessa situação num prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de
recebimento desta.
Esclarecemos que é de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança
de suas instalações internas de acordo com o Artigo 166 da Resolução nº 414/ANEEL, da Agencia Nacional de Energia Elétrica,
de 09/09/2010, e que a CPFL não é responsável por danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos nas
instalações internas da unidade consumidora.
Esclarecemos também que decorrido o prazo concedido, esta Unidade Consumidora estará sujeita à suspensão do
fornecimento, caso não sejam regularizadas as deficiências técnicas e/ou de segurança acima indicadas, de acordo com o Artigo
171 da resolução 414/ANEEL de 09/09/2010.
Para maiores esclarecimentos sobre o assunto, procurar a Agencia de Atendimento mais próxima da sua unidade consumidora.
Apresentamos manifestações de apreço, consideração e colocamo-nos à disposição de V. Sª. para outros esclarecimentos
considerados necessários.
Atenciosamente,
_________________________________________________
________________
Nome (do (a) colaborador (a) que entregou o termo), assinatura e matrícula
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Recebi a primeira via desta:
______________________________________________ _________________________________________ ______________
Nome (do notificado(a)), assinatura e RG
TESTEMUNHAS:
______________________________________________ _________________________________________ ______________
Nome (da testemunha), assinatura e RG
______________________________________________ _________________________________________ ______________
Nome (da testemunha), assinatura e RG
LOCAL: _______________________________________________________ DATA________________________
Observação: Na ausência de quem possa assinar como testemunha, tirar fotos do local e da entrega do termo, anexando no
sistema, na nota de serviço gerada.

7.15 Anexo X – Modelo VI: Carta informando sobre o desligamento devido à instalação
oferecer risco iminente de acidente
Carta nºnºnº/2019/Área (Cronológico SIGA)

Local e data
Ilmo. Sr. nome do proprietário
Prezado Senhor
Informamos que nesta data efetuamos inspeção na instalação elétrica de sua propriedade,
ocasião em que detectamos que a mesma apresenta irregularidades, oferecendo risco
iminente de ocorrência de acidente, não atendendo dessa forma ao disposto no Artigo 166
da Resolução 414 da ANEEL, de 09/09/2010, que se refere à responsabilidade do
consumidor em manter a adequação técnica e de segurança as instalações internas da sua
unidade consumidora, situada além do ponto de entrega.
Dessa forma, como essas irregularidades atentam à segurança de pessoas ou bens, além da
possibilidade de comprometer o funcionamento técnico do sistema de fornecimento de
energia elétrica, e com base no que determina o Artigo 171 da Resolução N. 414/ANEEL, de
09/09/2010, esta Concessionária suspenderá o fornecimento à essa unidade consumidora, à
partir da entrega da Notificação, prevista no Artigo 173.
Alertamos que os serviços de reforma, deverão ser executados por profissional ou empresa
devidamente habilitada que deverá elaborar laudo técnico a ser apreciado pela CPFL,
antes da sua execução (obs.: este trecho deverá ser acrescentado para os edifícios, ou nos
casos em que haja alteração nas instalações. Para os demais casos, apresentar o laudo
conforme modelo VII).
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Para maiores esclarecimentos sobre o assunto, procurar a Agencia de Atendimento mais
próxima da sua unidade consumidora.
Desta forma solicitamos acusar o recebimento desta, no protocolo anexo.
Atenciosamente,
Nome e assinatura do gestor da área de Serviços da Distribuição ou Serviço de Campo
Recebi a 1ª via de
Nome, assinatura e RG do notificado
Local e data
Obs.: Para cada caso, fazer as adaptações necessárias.
7.16 Anexo XI – Modelo VII: Laudo Técnico de execução de serviço (com exemplos de
preenchimento)

Local_____________________________________________________________ Data ___/___/_____
À
CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz
Declaro que em _(dia) / (mês) / (ano)_, concluímos a regularização das instalações _(do edifício, linha,
etc.)_, localizado no endereço __(endereço das instalações)__, da unidade consumidora (n° da
unidade), atendida pelo alimentador (n° do alimentador), conforme solicitado pela carta número da
carta de (dia)/(mês)/(ano), a qual estabeleceu a regularização da instalação elétrica do edifício ou linha
(número do edifício ou linha), etc., à expensa do titular desta instalação até o dia _(dia)/(mês)/(ano)_.
Serviços solicitados e realizados:

(Anotar o que foi feito: Troca de poste, cruzeta, cabos, transformadores, limpeza de faixa,
seccionamento de cerca, substituição de quadro de medidores, chaves de proteção, etc.)

Outrossim, declaramos que os materiais utilizados para a execução dos serviços acima são de
fabricantes cadastrados na CPFL.
Dessa forma, solicitamos que seja feita a (inspeção, religação, ou outra atividade) dessa unidade
consumidora.
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Atenciosamente,

_________________________________________
Nome do responsável pela execução dos serviços.

_____________________________
Assinatura

CREA nº: ______________________________________
Número da ART:________________________________
Número do RG: _________________________________
____________________________________ _____________________________ ______________
Nome do titular das instalações
Assinatura
RG

7.17 Anexo XI - Modelo VII: “Laudo Técnico de execução de serviço” como será dado
para o profissional preencher:
Local_____________________________________________________________ Data ___/___/_____
À
CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz

Declaro
que
em
___/___/___,
concluímos
a
regularização
das
instalações
________________________
no endereço ________________________________________________________________________
da unidade consumidora _____________, atendida pelo alimentador ______________ conforme
solicitado
pela
carta
__________________________________,
a
qual
estabeleceu
_________________________________________________________à expensa do titular desta
instalação até o dia __/__/____.
Serviços solicitados e realizados:

Outrossim, declaramos que os materiais utilizados para a execução dos serviços acima são de
fabricantes cadastrados na CPFL.
Dessa forma, solicitamos que seja feita a ____________________________desta unidade
consumidora.
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Atenciosamente,

_________________________________________
Nome do responsável pela execução dos serviços.

_____________________________
Assinatura

CREA nº: ______________________________________
Número da ART:________________________________
Número do RG: _________________________________

____________________________________ _____________________________ ______________
Nome do titular das instalações
Assinatura
RG

7.18 Anexo XII - Modelo VIII: Modelo de Notificação – Obras realizadas por terceiros na
rede elétrica da CPFL, à revelia da CPFL
A ser enviada não apenas a órgãos oficiais, mas a qualquer pessoa ou empresa que executar
obra na rede de distribuição da CPFL, à revelia desta empresa.
Carta nºnºnº/2019/Área (Cronológico SIGA)
Campinas, x de setembro de 2019.
À
Prefeitura Municipal de x
Departamento de Projetos
CNPJ: 00000000/0000-00
Rua XYZ, 585
CEP 00000-000 - Cidade/ SP
Ilustríssimo Senhor xxxxx
O Município de xxxxx requereu, por meio de registro no sistema de atendimento desta
concessionária, adequações na rede elétrica de distribuição na Rua da xxx, BAIRRO em
Cidade para instalação de equipamentos de Iluminação Pública, através da atividade
0000000 e nota 000000000000 em 00/00/2019.
Esta concessionária, através da Carta Contrato 00000 em 00/00/2019, encaminhou
valores e o Termo de Opção de Execução de Obras por Prestador de Serviço Contratado
pelo Consumidor, conforme previsto na Resolução Normativa 414 de 2010 da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com o prazo de até 60 dias para realizar a
manifestação de execução.
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Exemplo: Entretanto, em 00/00/2010, após uma interrupção de energia, foi constatado
que o motivo da queda de energia se deu em razão a instalação à revelia desta
distribuidora de um poste/iluminação pública/etc/indicar o motivo, entre os fios da rede de
energia elétrica em funcionamento) (fotos anexas), sem a devida solicitação de
aquiescência para execução, autorização ou pedido de desligamento programado à CPFL.
A inobservância dessas medidas por parte da municipalidade, ora representada pela
empresa contratada para a realização do serviço, colocou em risco a população,
funcionários desta distribuidora e prestadores de serviço contratados pelo Município, bem
como a descontinuidade mais severa do fornecimento de energia na região.
Pelos motivos ora expostos, serve a presente para notificar V.Sa de que as obras
executadas deverão observar e cumprir todas as exigências relativas à segurança, higiene
e medicina do trabalho estabelecida na legislação federal, estadual e municipal. Neste
contexto, destacamos a Lei Nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e a Portaria 3.214, de 8
de junho de 1978, que contém as Normas Regulamentadoras publicadas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego.
Logo, qualquer intervenção na rede elétrica ou em equipamentos que sejam ativos desta
distribuidora de energia deve preceder da concordância da CPFL, cuja solicitação deve ser
feita à Distribuidora através de e-mail.
Em complemento, informamos que o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
(CREA) será informado sobre o ocorrido.
Colocamo-nos à disposição, para maiores esclarecimentos. Em caso de dúvidas, procurar:
NOME
e-mail:
Telefone: (19) 3756-0000
Atenciosamente,
Nome
Consultor de Negócios
Nome do
Notificado:
Assinatura:
RG:

FOTOS

N.Documento:

94

Categoria:

Manual

Versão:

1.9

Aprovado por:

Jefferson Alberto Scudeler

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA

Data Publicação:

30/09/2019

Página:

31 de 32

Tipo de Documento:
Área de Aplicação:

Orientação Técnica
Distribuição

Título do Documento:

Procedimentos para Comunicação de Irregularidades em
Redes e Linhas de Distribuição

Interno

Foto2: Isolador instalado pela Distribuidora para
evitar interrupção de energia após incidente
ocasionados

Foto1: Poste debaixo da rede
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