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A SUBVENÇÃO ECONÔMICA AOS CONSUMIDORES

DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA RENDA

Francisco José Rocha de Sousa

I - INTRODUÇÃO

A universalização do uso da energia elétrica é um dos mais importantes
objetivos da política energética nacional. Para seu atingimento, não basta assegurar o acesso à
eletricidade; é preciso, também, que existam condições econômicas que permitam a continuidade
da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Infelizmente, há, ainda, milhões de
brasileiros que não dispõem de renda que lhes permita suportar o ônus da fatura de energia
elétrica. Pior ainda, tudo indica que essa injustiça não será eliminada em horizonte de curto prazo.
Nessas circunstâncias, assume grande importância a subvenção econômica destinada à
modicidade da tarifa de fornecimento aos consumidores de baixa renda; tal subvenção, no
entanto, carece de melhor focalização.

No passado, esse mecanismo de apoio às classes desfavorecidas tinha a
forma de subsídio cruzado. Vale dizer, os consumidores de baixa renda eram beneficiados com
descontos em relação à tarifa cheia da subclasse residencial, que eram suportados pelas demais
classes de consumo. Havia, contudo, grandes distorções nos critérios para enquadramento na
subclasse residencial de baixa renda, os quais foram propostos pelas próprias concessionárias e
homologados pelo órgão regulador. Isso evidenciava-se, de forma cristalina, pelo fato de a razão
quantidade de consumidores de baixa renda/total dos consumidores residenciais em várias
concessionárias que atuavam em estados mais pobres do país ser substancialmente menor que a
verificada nos estados mais ricos.

Esse estado de coisas levou o Legislativo a promover alterações nesses
critérios. Isso foi feito por meio da edição da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. Desde então,
passou a ser entendido como de baixa renda todo  consumidor atendido por ligação monofásica,
que consuma até 80 kWh/mês. Também são classificados nessa categoria, em caráter transitório,
as unidades consumidoras residenciais com média de consumo de energia entre 80 e 220
kWh/mês, que tenham sido enquadradas na categoria de baixa renda com base nos critérios de
classificação anteriores à edição da referida lei. Após o decurso do prazo para inscrição no
Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o qual vem sendo postergado
reiteradas vezes, apenas os consumidores que atendam aos requisitos estabelecidos pela Agência
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Nacional de Energia Elétrica – ANEEL continuarão a receber o benefício. Como se vê, trata-se
de critério que possui abrangência nacional, não levando, portanto, em consideração as
desigualdades regionais.

A introdução dos novos critérios para  classificação de consumidores de
energia elétrica de baixa renda onerou as concessionárias de distribuição, dado que não foram
alteradas as tarifas ao consumidor.  Em função disso, tornou-se necessário o pagamento a
algumas concessionárias de distribuição da diferença entre a receita da concessionária com a
classe residencial antes e depois da fixação dos novos critérios. Esses pagamentos vêm sendo
processados pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A – Eletrobrás e montam, no momento, a cerca
de R$ 100 milhões por mês, valor esse que será substancialmente majorado com a universalização
do acesso à energia elétrica. São suportados pela Conta de Desenvolvimento Energético – CDE,
encargo integrante das tarifas de energia elétrica.

Para rever os critérios de classificação das unidades consumidoras de
energia na subclasse residencial baixa renda e estabelecer procedimentos para utilização do
aludido cadastro pela ANEEL, constituiu-se grupo de trabalho (Portaria Interministerial nº 379,
de 18 de agosto de 2005), que, infelizmente, não conseguiu concluir seus trabalhos no prazo
estipulado (120 dias). Na seqüência, o Ministério de Minas e Energia deu início a tratativas com
vistas a contratação da Universidade de Brasília para elaboração de estudo sobre o perfil sócio-
econômico dos consumidores residenciais de energia elétrica no Brasil.

O presente trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos. Após a
introdução, faz-se um breve histórico do subsídio aos consumidores de energia elétrica de baixa
renda. Na seqüência, apresenta-se a situação atual desse importante aspecto da política energética.
No quarto capítulo, são examinados os desafios atinentes à definição dos beneficiários da política
pública de assistência aos consumidores de baixa renda. Por fim, são apresentadas as conclusões.

II – HISTÓRICO

O subsídio cruzado aos consumidores de baixa renda teve origem com a
edição da Portaria nº 922, de 28 de julho de 1993, do extinto Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica – DNAEE. Esse ato determinou que as concessionárias de distribuição de
energia elétrica elaborassem planos tarifários que contemplassem tarifas diferenciadas em função
da classe de consumo.

Em cumprimento a essa orientação, as concessionárias de distribuição
estabeleceram limites de consumo de energia elétrica e outros critérios de enquadramento na
subclasse residencial de baixa renda1, os quais foram homologados pelo DNAEE. Os critérios

                                                          
1 A subclasse residencial baixa renda foi instituída pela Portaria DNAEE nº 437, de 3/11/1995.
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adotados, contudo, não foram uniformes. Os limites de consumo, por exemplo, variaram de 140
kWh/mês a 220 kWh/mês. Adicionalmente, havia estados pobres em que o número de
consumidores de baixa renda era muito baixo (vide quadro em anexo). De uma maneira geral,
pode-se afirmar que as concessionárias privatizadas2 adotaram padrões mais rigorosos para
classificação do consumidor na subclasse de baixa renda que as estatais.

Nessa ocasião, o benefício decorrente do enquadramento nessa subclasse
consistia apenas em descontos com relação à tarifa da classe residencial, os quais foram
estabelecidos pelo DNAEE. Os descontos, que permanecem em vigor até o momento, são
indicados a seguir.

Classe de consumo Desconto na tarifa

0 - 30 kWh/mês 65%

30 – 100 kWh/mês 40%

100 – limite regional 10%

Mais tarde, os consumidores da subclasse residencial de baixa renda
foram dispensados do pagamento da recomposição tarifária extraordinária e do encargo de
capacidade emergencial.

As aludidas distorções na classificação dos consumidores de baixa renda
motivaram o Legislativo a promover alterações nesses critérios. Isso foi feito por meio da edição
da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. Esse ato definiu como de baixa renda todo  consumidor,
atendido por ligação monofásica, que consuma até 80 kWh/mês. Também são classificados nessa
categoria, em caráter transitório, as unidades consumidoras residenciais com média de consumo
de energia entre 80 e 220 kWh/mês que tenham sido enquadradas na categoria de baixa renda
com base nos critérios de classificação anteriores à edição da referida lei. Após o decurso do
prazo para inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o qual vem
sendo postergado reiteradas vezes, apenas os consumidores que atendam aos requisitos
estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL continuarão a receber o
benefício.

Com essa alteração, a quantidade de consumidores de energia elétrica
classificados como de baixa renda passou de cerca de 8 milhões para cerca de 17 milhões. O

                                                          
2 Os contratos de concessão de distribuição de energia elétrica contemplam  tratamento tarifário diferenciado para
consumidores residenciais de baixa renda (subclasse residencial de baixa renda).
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governo, contudo, decidiu não repassar esse custo para as tarifas. Teve, então, de encontrar
formas de compensar as concessionárias de distribuição. De início, utilizou recursos da Reserva
Global de Reversão – RGR e, mais tarde, lançou mão da CDE.

Os novos critérios de classificação de unidades consumidoras na
subclasse residencial de baixa renda foram, então, regulamentados pela ANEEL. Para tanto, foi
editada a Resolução nº 246, de 30 de abril de 2002, com redação alterada pelas Resoluções nº 485,
de 29 de agosto de 2002, e nº 694, de 24 de dezembro de 2003.  Ficou estabelecido que:

“Art. 2º Deverá ser classificada na Subclasse Residencial Baixa Renda, sem
prejuízo do que determina a Resolução nº 246, de 2002, a unidade consumidora que
tenha consumo mensal entre 80 e 200 kWh, calculado com base na média móvel dos
últimos 12(doze) meses e que atenda cumulativamente aos seguintes requisitos, com
base no Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, que instituiu o Programa
Auxílio Gás:

I – o responsável pela unidade consumidora que satisfaça a pelo menos uma
das seguintes condições cadastrais:

a) seja inscrito do Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo
Federal, criado pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001;ou

b) seja beneficiário dos programas “Bolsa Escola” ou “Bolsa Alimentação”, ou
esteja cadastrado como potencial beneficiário destes programas.

II – a família do responsável pela unidade consumidora possua renda “per
capita” máxima equivalente a meio salário mínimo definido pelo Governo Federal, a
ser comprovado quando do atendimento de trata o inciso I deste artigo.”

A Resolução nº 485, de 2002, determina, outrossim, que, para fazer jus
ao benefício da tarifa social da Subclasse Residencial Baixa Renda, o responsável pela unidade
consumidora deverá comprovar junto à concessionária ou permissionária o cadastramento nos
programas citados no inciso I do art. 2º  do ato em referência.

Para fazer frente aos custos decorrentes dos novos critérios de
classificação de consumidores de baixa renda, a  Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002,
autorizou 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 qual seria custeada com adicional de dividendos devidos à União pela
Eletrobrás e recursos da RGR. Posteriormente, a Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003, deu
nova redação ao dispositivo da Lei nº 10.438, de 2002, que criou a Conta de Desenvolvimento
Energético – CDE, possibilitando o uso dos recursos arrecadados com esse encargo tarifário para
“atendimento à subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa de fornecimento de
energia elétrica aos consumidores finais integrantes da subclasse residencial baixa renda”. Na
seqüência, a lei em comento foi regulamentada pelo  Decreto nº 4.538, de 23 de dezembro de
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2002, que prevê a utilização de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE a
fundo perdido.

O montante da subvenção corresponde à diferença, se positiva, entre o
faturamento que decorreria das aplicação dos critérios vigentes, para cada concessionária ou
permissionária, na data imediatamente anterior à incidência da Lei nº 10.438, de 2002, e aquele
verificado em conformidade com os novos critérios pelo art. 1º dessa lei.

Para as unidades cujos consumo médio mensal nos últimos 12 meses
situe-se entre 80 e 220 kwh/mês, foram estabelecidos requisitos para classificação na mencionada
subclasse com base em critérios sócio-econômicos estabelecidos nos Decretos nº 4.336, de 15 de
agosto de 2002, e nº 4.107, de 24 de janeiro de 2002.

A Resolução nº 485, de 2002, da ANEEL, classifica com de baixa renda a
unidade consumidora que tenha consumo mensal entre 80 e 220 kWh/mês e atenda a um dos
seguintes requisitos:

“a) Seja inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal;
ou

b) beneficiário dos programas “Bolsa Escola” ou “Bolsa Alimentação”, ou
esteja cadastrado como potencial beneficiário desses programas.”

Em virtude de dificuldades de natureza operacional, a ANEEL, a pedido
do Ministério de Minas e Energia, prorrogou3, uma vez mais, o  prazo para unidades
consumidoras residenciais atendidas por ligação monofásica e cujo consumo médio situe-se entre
80 e 220 kWh/mês comprovarem a inscrição no Cadastro Único dos Programas Sociais do
Governo Federal. O novo prazo é  28 de fevereiro de 2007. Com isso, como já registrado
anteriormente, basta que o consumidor entregue à concessionária uma declaração que a renda da
unidade familiar o habilita à manutenção ou concessão do benefício da tarifa social.

Como se vê, a fragilidade dos critérios atuais para enquadramento na
subclasse residencial de baixa renda manifesta-se na ocorrência das seguintes distorções: não
considera alguns consumidores de baixa renda nessa categoria (não atendidos por ligação
monofásica) e classifica consumidores de renda mais elevada como de baixa renda (proprietários
de flats, casas de veraneio etc.).

III – SITUAÇÃO ATUAL

Presentemente, cerca de 18 milhões de consumidores são beneficiados
com a subvenção econômica aos consumidores de energia elétrica de baixa renda. Os repasses da
Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobrás às concessionárias de distribuição de energia elétrica
                                                          
3 Resolução nº 211, de 16 de fevereiro de 2006.
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para compensação  da aludida subvenção, custeados com recursos da CDE, montam a
aproximadamente R$ 100 milhões/mês4, o que corresponde cerca de 50% da arrecadação desse
encargo tarifário5. Por oportuno, registre-se que esse montante deverá aumentar
consideravelmente com a universalização do acesso à energia elétrica, a qual deverá ser alcançada
em 2008, de acordo com o Ministério de Minas e Energia6.

A maior parte dos beneficiários, cerca de 14 milhões, encontra-se na faixa
de consumo de 0-79 kWh/mês. Na faixa de 80 a 220 kWh/mês há cerca de 3,5 milhões de
consumidores. Há, portanto, 17,5 milhões de unidades consumidoras classificadas como de baixa
renda, o que corresponde a aproximadamente 37% das unidades consumidoras enquadradas na
classe residencial. Essas unidades estão concentradas nas regiões menos desenvolvidas(Nordeste e
Norte), as quais respondem por 49% do total das unidades beneficiadas com a subvenção. Há,
contudo, algumas concessionárias de distribuição em que os consumidores de baixa renda chegam
a representar mais de 70% dos consumidores residenciais(75,9% no caso da SULGIPE).

Claro está, portanto, que a subvenção econômica aos consumidores de
baixa renda contribui para a melhoria dos resultados econômicos das distribuidoras, uma vez que
permite a redução da inadimplência.

O processo de pagamento da subvenção tem início quando as
concessionárias enviam à ANEEL quadros informando a quantidade de unidades consumidoras
classificadas na subclasse residencial de baixa renda de acordo com os critérios estabelecidos pela
Lei nº 10.438, de 2002, e quantidade de unidades consumidoras que, até 30 de abril de 2002,
atendiam aos critérios específicos, propostos pelas concessionárias e homologados pelo DNAEE.
De posse dessas informações, a ANEEL calcula  a diferença mensal de receita decorrente da
aplicação dos novos critérios7 e, no caso de ser a diferença negativa8, elabora despacho
determinando à ELETROBRÁS que promova os pagamentos da diferença mensal de receita à
concessionária de distribuição de energia elétrica.

Ressalve-se que o controle dos pagamentos da subvenção econômica
para consumidores cujo consumo situe-se entre 80 e 220 kwh/mês, até dezembro de 2005, foi
marcado por fragilidade. Com efeito, para percepção da subvenção, bastava que o interessado
                                                          
4 Em dezembro de 2005, o maior desembolso destinado à COELBA, que recebeu  R$ 18 milhões.
5 A Resolução nº 174, de 28 de novembro de 2005, estabeleceu os valores previstos das quotas anuais da CDE
referentes aos agentes que comercializem energia elétrica com o consumidor final devidas em 2006 (R$
2.365.819.177,37)
6 O Programa Luz para Todos tem como meta levar energia elétrica para 12 milhões de residências sem acesso a esse
serviço, a quase totalidade das quais de baixa renda, até 2008. Admitindo-se que 95% dessas residências venham a se
enquadrar na categoria de baixa renda, o número de unidades consumidoras nessa condição passará para 19,9
milhões, o que corresponde a um incremento de aproximadamente 14%.
7 O critério de cálculo da diferença mensal de receita encontra-se regulado pela Resolução nº 89, de 25 de outubro de
2004, com alterações promovidas pela Resolução nº 196, de 19 de dezembro de 2005.
8 Quando a diferença é positiva (ganho de receita decorrente do descadastramento de consumidores da subclasse
residencial de baixa renda), a mesma é utilizada para modicidade tarifária.
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ligasse para a concessionária de energia elétrica para informar o seu Número de Identificação
Social - NIS9 (autodeclaração), sendo essa informação, mais tarde, repassada para a ANEEL. Em
2006, espera-se aprimorar o controle desse pagamentos, por meio do cotejamento do cadastro do
Bolsa Família com o cadastro informado pelas concessionárias de energia elétrica.

Apesar dos esforços despendidos até o momento, forçoso é reconhecer
que o programa de apoio aos consumidores de energia elétrica de baixa renda ainda apresenta
distorções. Refere-se à concessão de benefício a unidades consumidoras de maior poder
aquisitivo (e.g. flats, casas de praia). Ciente desse problema, o Tribunal de Contas da União –
TCU, por meio do Relatório de Auditoria TC-014.698/2002-7, questionou os critérios para
enquadramento dos consumidores na subclasse residencial de baixa renda.

Com o fito de encaminhar solução para tais problemas, há várias
proposições em tramitação na Câmara dos Deputados, que estabelecem  novos critérios para
enquadramento da unidade consumidora na tarifa social de baixa renda. O Projeto de Lei nº
3.430, de 2004, de autoria do Deputado Dimas Ramalho, é um dos mais abrangentes. Ele
determina que serão classificadas na subclasse residencial baixa renda as unidades consumidoras
que tenham consumo mensal inferior a 80 kWh e entre 80 kWh e 220 kWh em que,
alternativamente:

“a) o responsável pela unidade esteja inscrito ou seja beneficiário de programas
sociais implementados pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal, devendo
comprovar junto à concessionária ou permissionária sua condição de inscrito ou
beneficiário do programa social, ou;

b) atendam cumulativamente aos seguintes requisitos:

i) tenham área construída máxima de até 90 metros quadrados, comprovada
preferencialmente pelo interessado com a apresentação de cópia do IPTU – Imposto
Predial e Territorial Urbano do imóvel;

ii) tenham padrão de construção médio ou inferior, cuja verificação poderá ser
feita pelo responsável pela unidade consumidora, mediante a aparesentação do IPTU,
ou pela concessionária ou permissionária junto à área cadastral do município;

iii) não possuam características de uso de veraneio, cuja verificação será feita
pelo concessionário, ou

c) estejam incluídas nos cadastros de pobreza dos municípios, nos casos de
unidades consumidoras constituídas como favelas, cortiços ou outras formas de
ocupação não regular.”

                                                          
9 Todas as pessoas residentes em um domicílio cadastrado no Cadastro Único recebem um NIS, que é atribuído pela
Caixa Econômica Federal.
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IV - DESAFIOS

A despeito dos resultados alcançados até o momento, não há como
desconhecer que o programa de apoio aos consumidores de energia elétrica de baixa renda
defronta-se com grandes desafios. O primeiro deles é obter uma melhor focalização dos
beneficiários. Para tanto, faz-se necessário aprimorar o dispositivo legal que disciplina esta
matéria. Nesse sentido, convém adotar critérios sócio-econômicos10 para definição dos
consumidores a serem classificados na subclasse residencial de baixa renda.

Também os mecanismos de controle da subvenção econômica estão a
reclamar urgente melhoria. De fato, não parece razoável autorizar pagamentos que montam a
cerca de R$ 100 milhões apenas com base em declaração do consumidor para a concessionária,
quando se sabe que esta não tem nenhum incentivo para ser rigorosa na aferição das informações
por ele prestadas. É recomendável, por conseguinte, que haja fiscalização do cadastro único e que
haja cotejamento das informações prestadas pela concessionária com os dados constantes do
aludido cadastro.

Há que se considerar, também, outras ações que possam contribuir para a
universalização do uso da energia elétrica. Uma das mais eficazes é, sem sombra de dúvida, a
promoção da eficiência energética nas residências. Com efeito, projetos-piloto conduzidos pelas
concessionárias de distribuição demonstram que a economia decorrente da substituição de
aparelhos ineficientes (e.g. geladeiras) e lâmpadas é muito maior que o desconto a que fazem jus
os consumidores de baixa renda. Em outras palavras, o consumidor pode ganhar mais com a
eliminação do desperdício do que com os  descontos concedidos à subclasse residencial de baixa
renda.

V – CONCLUSÃO

Do exposto, ficou claro que ainda existem distorções na classificação de
consumidores de energia elétrica de baixa renda que fazem jus a descontos na tarifa de energia
elétrica. A mais evidente diz respeito ao fato de que nem sempre o baixo consumo de energia
elétrica significa baixa renda. Para a sua eliminação, é preciso melhorar o critério de classificação
das unidades consumidoras na subclasse tarifária residencial de baixa renda. Impõe-se, portanto, a
revisão do dispositivo da Lei nº 10.438, de 2002, que disciplina essa matéria. Nesse sentido, deve-
se levar em conta não apenas o consumo de energia elétrica, mas também a renda familiar e as
características da residência do consumidor.

                                                          
10 Há evidências de que o tamanho do domicílio afeta mais o consumo de energia elétrica do que a renda per capita
da família.
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A necessidade de aprimorar os mecanismos de controle do pagamento da
subvenção econômica também é inquestionável. Com esse propósito, não há como afastar a
fiscalização do cadastro único dos beneficiários de programa. De igual modo, é necessário
promover o cotejamento das informações prestadas pelas concessionárias com o mencionado
cadastro.

Adicionalmente, afigura-se recomendável intensificar os programas de
promoção de eficiência energética nas residências, uma vez que os mesmos podem resultar, para
os consumidores de baixa renda, em benefício superior à subvenção econômica em comento.

Por fim, convém chamar a atenção para o risco de, no futuro, haver
dificuldades de financiamento desse importante programa social. Isso porque a participação da
subvenção econômica aos consumidores de baixa renda na receita da Conta de Desenvolvimento
Econômico – CDE, que é, atualmente, de cerca de 50%, deverá aumentar substancialmente, com
a universalização do acesso à energia elétrica, que deverá ser alcançada, de acordo com o governo
federal, em 2008.
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ANEXO
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