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Resumo 
Com base no exposto nas NT nº. 020/2007 e 110/2007-SRC-SFE/ANEEL, este trabalho apresenta o 
aprimoramento da proposta de estabelecimento de critérios e procedimentos para devoluções dos 
valores homologados a maior das diferenças mensais de receita referentes à Subvenção Econômica à 
Subclasse Residencial Baixa Renda - SEBR e aperfeiçoamento do atual processo de homologação dos 
valores de Diferença Mensal de Receita. Também apresenta a proposta de adequação das Resoluções 
Normativas nº. 063/2004 e nº. 089/2004, com inserção de novas penalidades por descumprimento de 
dispositivos regulamentares. As propostas têm foco na correta aplicação dos recursos provenientes da 
CDE – Conta de Desenvolvimento Energético para subsidiar os descontos nas tarifas da Subclasse 
Residencial Baixa Renda e adequar as penalidades previstas atualmente à realidade dos regulamentos 
específicos que tratam sobre a matéria. 
 
1. Introdução 
Durante as fiscalizações realizadas em 2006 e 2007 foram constatadas não-conformidades, 
caracterizando unidades consumidoras que não deveriam estar recebendo ou não deveriam ter recebido 
o benefício da tarifa social, culminando em distorções entre os valores informados inicialmente pelas 
concessionárias e homologados pela ANEEL e os valores fiscalizados pela SFE. 

Ante a essas situações, a SFE determinou, em seus relatórios, as seguintes providências a serem 
adotadas pelas concessionárias: 



 1- proceder à revisão de todos os valores homologados para o período fiscalizado, mês a mês, 
para a retificação dos valores, nos termos do § 5º do art. 3º da Resolução Normativa nº. 089/2004, 
devendo, para isso, contatar com a SRC para a adoção das providências necessárias. 
 2- proceder aos ajustes necessários em seu sistema de consumidores a fim de solicitar as novas 
homologações de diferença mensal de receita, em virtude da subvenção econômica, em decorrência 
dos novos critérios para classificação das unidades consumidoras da subclasse residencial baixa renda, 
sem os erros constatados pela fiscalização. 

Como se depreende, a SFE viu-se impossibilitada de determinar a devolução à conta da CDE, 
gerenciada pela Eletrobrás, dos valores homologados a maior pela ANEEL, já que o § 5° do art. 3° da 
Resolução Normativa nº. 089/2004 não detalha o procedimento para tal determinação:  
 “Art. 3°... 
 § 5° No processo de fiscalização das diferenças mensais de receita de concessionária ou 
permissionária, a ANEEL poderá retificar o montante caso sejam detectadas divergências entre o 
valor homologado e o apurado.” 

Dentre os problemas encontrados durante as fiscalizações, a principal não conformidade refere-se ao 
fato de um consumidor receber o benefício da tarifa social em mais de uma unidade consumidora sob 
sua titularidade, o que está em desacordo com o que estabelecido no art. 3º da Resolução nº 246/2002 
e art. 5º da Resolução nº 485/2002, conforme exposto nos itens 4 e 9.  Em 29 de julho de 2007, a SRC, 
por meio do Memorando nº. 198/2007 – SRC/ANEEL, solicitou à Procuradoria Federal – ANEEL um 
parecer quanto à legalidade/ilegalidade da restrição imposta pela ANEEL no sentido de que cada 
consumidor só poderá ter apenas uma unidade consumidora classificada na subclasse Residencial 
Baixa Renda sob sua responsabilidade. 

Conforme exposto no Parecer nº 565/2007 – PF/ANEEL, de 19 de outubro de 2007, a Procuradoria 
Federal deu parecer no qual indica a ilegalidade do art. 3º da Resolução nº 246/2002 e, portanto, a 
ANEEL deve proceder à anulação do mesmo corrigindo-se as situações pretéritas de forma que 
deixaria de existir as restrições para que um consumidor com consumo inferior a 80 kWh receba o 
benefício da tarifa social em mais de uma unidade consumidora classificada na subclasse residencial 
baixa renda sob a sua responsabilidade. 

Certo é que, até o momento, todas as concessionárias têm apresentado problemas para efetuar a 
correção das não conformidades apontadas nas fiscalizações e, em conseqüência disso, os valores de 
Diferença Mensal de Receita continuam sem homologação, o que gerou um montante de 
aproximadamente R$ 400 milhões de reais que não foram homologados, apesar de as concessionárias 
terem repassado esse recurso para os consumidores. Essa retenção, especialmente em determinadas 
concessionárias onde os consumidores de baixa renda representam mais de 70% do total de 
consumidores residenciais, pode gerar sérias dificuldades financeiras, sendo, portanto, de extrema 
importância a definição de uma solução para essa situação.    

Dessa forma, a SFE e a SRC entendem que as concessionárias de distribuição deverão proceder à 
devolução dos valores homologados a maior, respeitada a sua origem, na conta da CDE/Eletrobrás ou 
RGR/Eletrobrás, considerando a manifestação de cada concessionária sobre as não conformidades 
encontradas nas amostras feitas durante o processo de fiscalização. 

Portanto, num trabalho conjunto entre as duas áreas, SRC e SFE apresentaram duas propostas de 
aprimoramento da regulação hoje vigente para deliberação da Diretoria da ANEEL. O trabalho 
apresenta sucintamente um histórico da regulamentação da matéria, as premissas que balizaram as 
propostas de adequação da regulamentação, os resultados encontrados nas fiscalizações e as alterações 
de procedimentos que são planejadas para o futuro próximo.   



2. Desenvolvimento 

Em 29 de abril de 2002, foi publicada a Lei nº. 10.438/2002, que estabeleceu novos critérios para o 
enquadramento de unidades consumidoras na Subclasse Residencial Baixa Renda, com consumo 
mensal inferior a 80 kWh e atendida por circuito monofásico. Para unidades consumidoras com 
consumo entre 80 e 220 kWh, o § 5°. do art. 1°. do aludido regulamento determinou que a ANEEL 
emitisse, no prazo de 180 dias, regulamentação complementar específica. 

Durante o prazo de que a ANEEL dispunha para elaborar o regulamento relativo aos consumidores 
integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda, ficou mantido o benefício para os consumidores 
que pertenciam a referida subclasse, conforme exposto no § 6º, Art. 1º da Lei nº. 10.438/2002.  

“§ 6º Durante o prazo de que cuida o § 5º, fica mantido o enquadramento eventualmente já 
existente e aplicável, em cada Região ou Concessionária, aos consumidores com faixa de consumo 
mensal entre 80 e 220 kWh.” 

Em 30 de abril de 2002, para atender aos dispositivos da Lei supracitada (§ 1° do art. 1°), a ANEEL 
emitiu a Resolução nº. 246/2002, que regulamentou os novos critérios para enquadramento na 
Subclasse Residencial Baixa Renda de unidades consumidoras com consumo mensal de energia 
elétrica inferior a 80 kWh. A referida Resolução também estabeleceu, em seu art. 3º, que cada 
consumidor só teria direito a ter uma única unidade consumidora sob sua titularidade beneficiada pela 
tarifa social. 

“Art. 3º. Cada consumidor terá direito a uma única unidade consumidora classificada na 
subclasse residencial baixa renda.” 

Em 15 de agosto de 2002, o Decreto nº. 4.336/2002 regulamentou a utilização de recursos da Reserva 
Global de Reversão - RGR para atendimento aos consumidores de baixa renda que atendam aos 
critérios definidos na Lei nº. 10.438/2002, financiado às concessionárias e permissionárias de 
distribuição de energia elétrica, pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRÁS, dando 
outras providências.  

O Decreto nº. 4.336, de 15 de agosto de 2002, estabelece, em seu art. 1º, § 2º, o que seria a redução de 
receita, conforme a seguir: 

“Art. 1° ... 
§ 2º A redução de receita corresponderá à diferença, se positiva, entre o faturamento, 

exclusive o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, que decorreria da 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 estabelecidos 
pelo art. 1º da mesma Lei.” 

Em 23 de dezembro de 2002, o Decreto nº. 4.538/2002 dispôs sobre 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. 

O Decreto nº. 5.029, de 31 de março de 2004, incluiu o § 2º no art. 1º do Decreto nº. 4.538, de 23 de 
dezembro de 2002, estabelecendo o que seria o montante de subvenção a que cada concessionária teria 
direito em decorrência da Lei nº. 10.438/2002, conforme a seguir: 

“§ 2º O montante da subvenção corresponderá à diferença, se positiva, entre o faturamento 
que decorreria da 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 estabelecidos pelo art. 1º da mesma Lei” 



Ainda em 29 de agosto de 2002, a ANEEL emitiu a Resolução nº. 485/2002, que estabeleceu as 
diretrizes para a classificação na Subclasse Residencial Baixa Renda de unidades consumidoras com 
consumo mensal de energia elétrica entre 80 e 220 kWh, regulamentando o disposto no art. 4°. do 
Decreto nº. 4.336, de 16.08.2002, e dando outras providências. A referida Resolução também 
estabeleceu, em seu art. 5º, que cada consumidor só teria direito a ter uma única unidade consumidora 
sob sua titularidade beneficiada pela tarifa social. 

“Art. 5º. Cada consumidor terá direito a uma única unidade consumidora classificada na 
Subclasse Residencial Baixa Renda, de sua livre escolha, dentre as várias que eventualmente estejam 
sob sua responsabilidade.” 

A Resolução nº. 485/2002 estabeleceu, em seu art. 4º, um prazo de 90 dias para que os consumidores 
efetuassem o cadastramento referido no § 1º desse mesmo artigo junto à concessionária, sendo que, 
nesse período, para esses consumidores, ficaria mantido o benefício da tarifa social. 

“Art. 4º Durante um prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação desta 
Resolução, fica mantido o benefício da tarifa social de baixa renda para os consumidores que 
atendam alternativamente aos critérios de classificação anteriores à Lei nº 10.438, de 2002, ou os 
novos critérios estabelecidos nesta Resolução. 

§ 1º Neste período os consumidores poderão se cadastrar junto às concessionárias ou 
permissionárias, em atendimento ao que trata o § 1º do art. 2º.” 

Durante esses noventa dias, a classificação das unidades consumidoras com consumo mensal na faixa 
entre 80 e 220 kWh deveria ser feita em T3 para aquelas que tivessem como responsáveis 
consumidores detentores de cartões de Programas sociais do Governo Federal.   

Em novembro de 2002, foi publicada a Resolução nº. 609, que prorrogou o prazo previsto no art. 4º da 
Resolução nº. 485/2002, citado no item acima, até março de 2003. O referido prazo fora novamente 
prorrogado respectivamente pelas Resoluções nº. 136/2003, 308/2003 e 694/2003, esta última 
estendendo o prazo de vigência dos critérios anteriores à Lei nº. 10.438/2002 até fevereiro de 2004, 
como se depreende do item 13 seguinte.   

A Resolução nº. 694/2003, estabeleceu em seu art. 2º, § 3º: 
“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 
220 kWh, calculado com base na média dos últimos 12 (doze) meses, e seja habitada por unidade 
familiar cujo responsável esteja apto a receber os benefícios financeiros do Programa Bolsa Família, 
do Governo Federal.” 

(...) 
“§ 3º A aplicação do previsto no caput deste artigo ficará suspensa para as unidades 

consumidoras que atendam aos critérios de classificação anteriores à Lei nº 10.438, de 26 de abril de 
2002, passando a incidir somente em faturas cuja leitura seja realizada após 29 de fevereiro de 
2004.” 
A Resolução nº. 694/2003 deu nova redação ao art. 4º da Resolução nº. 485/2002, que passou a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º As concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica deverão 
encaminhar correspondência a todos os consumidores integrantes da Subclasse Residencial Baixa 
Renda, com consumo médio mensal, nos últimos 12 (doze) meses, entre 80 e 220 kWh, contendo as 
seguintes informações: 

(...) 



II - continuarão a ser aplicados os atuais descontos nas faturas com leitura realizada até 29 
de fevereiro de 2004, referentes às unidades consumidoras com média de consumo mensal, nos doze 
meses anteriores, entre 80 e 220 kWh; 

III - os descontos continuarão a ser concedidos nas faturas com leitura realizada após 29 de 
fevereiro de 2004 apenas às unidades consumidoras em que a renda familiar per capita torne o 
responsável apto a ser beneficiário das ações de transferência de renda do Governo Federal;” 

Em 03 de fevereiro de 2003, a ANEEL emitiu a Resolução nº. 041/2003, que estabeleceu a fórmula de 
cálculo das perdas das empresas em decorrência da inclusão de novos consumidores que estariam 
sendo beneficiados pelos novos critérios definidos pelos regulamentos supracitados. 

Em 19 de março de 2003, em atendimento ao Decreto nº. 4.538/2002, a ANEEL emitiu a Resolução 
nº. 116/2003, que estabeleceu competência para a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de 
Eletricidade - SFE realizar as homologações dos valores apresentados pelas empresas de diferença 
mensal de receita, devendo as empresas zelar pela integridade das informações encaminhadas para 
ANEEL. 

Em abril de 2003, a SFE passou a realizar as primeiras homologações e, mediante auditagem dos 
dados encaminhados pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica, foram feitas as análises 
referentes: 

• Ao número de unidades consumidoras que receberam o benefício; 
• Ao consumo médio das unidades consumidoras por faixa de consumo (kWh/nº de UCs);  
• Ao faturamento das unidades consumidoras com base em tarifas homologadas pela ANEEL, 

excluindo-se a RTE (Revisão Tarifária Extraordinária). 

Como as primeiras homologações começaram apenas em 2003, devido à inexistência de regulamentos 
específicos ou lacunas regulatórias, houve um grande volume de trabalho para a SFE. A homologação 
demandava um tempo significativo dos técnicos, os quais levavam por volta de 10 dias por mês para 
finalizar as análises das planilhas encaminhadas pelas concessionárias, ficando impedidos de viajar e 
realizar outras fiscalizações. 

O período analisado nas primeiras homologações foi de maio/2002 a março/2003. Foram 
homologados, inicialmente, dados de 25 empresas, num universo de 64 distribuidoras de energia 
elétrica, totalizando 275 planilhas. 

A SFE detectou, então, erro na metodologia do cálculo estabelecido pela Resolução nº. 041/2003, 
informando imediatamente a Superintendência de Regulação da Comercialização - SRC para que esta 
tomasse as devidas providências de revisão e eventual correção da metodologia. 

A metodologia utilizada pela Resolução nº. 041/2003 causou distorções no cálculo da diferença 
mensal de receita, pois tomava como base de cálculo o percentual de consumo das unidades 
consumidoras residenciais baixa renda existentes em abril de 2002 em relação ao consumo de toda 
classe residencial faturada naquele mês. 

A Diretoria da ANEEL, ao tomar conhecimento do erro da metodologia aplicada, determinou para a 
SRC a realização de estudos para correção desse problema. 

Dessa forma, até que os trabalhos da SRC se concluíssem, a SFE ficou impedida de realizar a 
fiscalização no ano de 2003 para apuração dos valores que foram homologados em decorrência da 
alteração do regulamento. Enquanto isso, uma grande quantidade de planilhas continuou sendo 
enviada pelas empresas para análise e homologações. Durante esse período de revisão da Resolução 
nº. 041/2003, por comando legal, a SFE priorizou fiscalizações para validação da base de ativos de 
distribuição que compõem a base de remuneração das concessionárias na revisão tarifária. 



A nova metodologia foi concluída pela SRC no final de 2004 e, em 05/11/2004, foi publicada a 
Resolução Normativa nº. 089/2004, que estabeleceu, com a finalidade de contribuir para a modicidade 
da tarifa de fornecimento de energia elétrica, metodologia para o cálculo de subvenção econômica a 
ser concedida a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica ou de montante a 
ser utilizado para a redução do nível das suas tarifas, de forma a contrabalançar os efeitos de política 
tarifária aplicável a unidades consumidoras integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda, além 
de anular as Resoluções nº. 041/2003 e nº. 116/2003. 

A Resolução Normativa nº. 089/2004 estabeleceu, em seu art. 4º, caput, que as concessionárias 
deveriam recalcular, utilizando a metodologia descrita por esta resolução, todos os valores referentes 
às diferenças mensais de receita desde maio de 2002 e, no § 5º deste mesmo artigo, que novos valores 
só seriam homologados após a entrega dos dados de recalculo, conforme a seguir: 

“Art. 4º A concessionária ou permissionária deverá recalcular, utilizando a metodologia de 
apuração descrita nesta Resolução, todos os valores referentes às diferenças mensais de receita desde 
maio de 2002. 

(...) 
§ 5º Vencido o prazo estabelecido no §1º, somente serão homologados os montantes 

referentes aos meses seguintes após a entrega dos dados do recálculo a que alude o caput deste 
artigo.” 

 A Resolução Normativa nº. 089/2004 estabeleceu, em seu art. 2º, a forma como as concessionárias 
deveriam proceder para calcular o valor de diferença mensal de receita, identificando as unidades 
consumidoras pertencentes à Subclasse Residencial Baixa Renda e as que atendiam aos critérios 
específicos das Portarias do DNAEE, conforme segue: 

“Art. 2º A concessionária deverá identificar, mensal e individualmente, aquelas unidades 
consumidoras classificadas na Subclasse Residencial Baixa Renda segundo os novos critérios fixados, 
e também as que, até 30 de abril de 2002, atendiam aos critérios específicos estabelecidos nas 
respectivas Portarias do DNAEE para cada concessionária.” 

O parágrafo 2º, do artigo acima citado, estabeleceu a forma de cálculo da diferença mensal positiva: 
“§ 2º O cálculo da diferença mensal positiva de receita, em virtude da reclassificação das 

unidades consumidoras residenciais que pertenciam à Subclasse Residencial Baixa Renda por 
atenderem aos critérios específicos estabelecidos nas respectivas Portarias do DNAEE para cada 
concessionária e não se enquadrarem nos novos critérios, deverá ser efetuado de acordo com a 
seguinte formulação:” 

 Ademais, a Resolução Normativa nº. 089/2004, em seu Anexo II, alíneas “h” e “l”, estabeleceu o 
seguinte: 

“h) o número de unidades consumidoras a ser informado na coluna “Residencial T1" deverá 
contemplar, em cada faixa de consumo, a quantidade de unidades consumidoras residenciais, 
existentes em abril de 2002, que migraram da Subclasse Residencial Baixa Renda para a Classe 
Residencial, em decorrência da Lei nº 10.438, de 2002 e das Resoluções nº 246 e nº 485, ambas de 
2002; [grifo nosso] 

(...) 
l) o número de unidades consumidoras a ser informado na coluna “Baixa Renda T4" deverá 

contemplar, em cada faixa de consumo, somente a quantidade de unidades consumidoras faturadas 
com a tarifa de baixa renda, no respectivo mês, que já pertenciam à referida subclasse por meio das 
regras específicas estabelecidas nas respectivas Portarias do DNAEE;” 

Em 2005, a SFE foi sobrecarregada pela grande quantidade de informações na realização dos 
recálculos dos valores até então homologados pela metodologia estabelecida pela Resolução nº. 



041/2003 que foi anulada. Além disso, a prioridade da SFE se voltou para a fiscalização dos 
programas de Universalização, prioridade para aquele ano de 2005. 

Por recomendação da Auditoria Interna da ANEEL- AIN, que identificou oportunidades de melhoria 
no processo de homologação, objetivando a segregação e uma melhor distribuição de atividades, de 
forma a garantir a segurança do processo, foi emitida a Resolução nº. 196/2005, que transferiu a 
competência de homologação da SFE para a SRC.  

A partir desse momento, a SFE definiu como prioridade para o ano de 2006 a fiscalização da aplicação 
da subvenção econômica para a Subclasse Residencial Baixa Renda. Dessa forma, criou-se um grupo 
de trabalho interno para formulação de critérios e procedimentos a serem utilizados na fiscalização, o 
que se apresenta na Nota Técnica nº. 0005/2007-SFE/ANEEL. 

Tendo em vista a existência de 64 concessionárias distribuidoras, o volume de dados de planilhas a 
serem depurados e tratados era elevado. Adicionalmente, as análises feitas por técnicos, sem 
automatização, podem ser indutoras de erros e requerem exacerbada atenção dos envolvidos. Assim, a 
SFE detectou a necessidade de desenvolver um sistema computacional específico para a análise das 
homologações e definição de amostras para a fiscalização dos valores de diferença mensal de receita, 
com saídas compatíveis com planilhas eletrônicas do Microsoft Excel e relatórios de filtro para a 
fiscalização. 

O programa desenvolvido, “Sistema de Avaliação de Subvenção Baixa Renda - SABRE”, opera sob 
uma plataforma de banco de dados, Microsoft Access, permitindo gerar amostras, totalizar os valores 
de redução ou aumento de receita, partindo de uma relação de unidades consumidoras e seus dados 
mensais de faturamento disponibilizados em formato de texto (extensão txt).  

Dessa forma, viabilizou-se a operacionalização da metodologia de fiscalização dos valores 
homologados, definida na Nota Técnica nº. 0005/2007-SFE/ANEEL, por meio de critério amostral, 
utilizando a ferramenta computacional desenvolvida para este fim. 

Foram fiscalizadas até dezembro de 2007, 33 concessionárias de distribuição, que representavam mais 
de 75% dos valores homologados até dezembro de 2006 . 

Os principais resultados encontrados nas fiscalizações foram: 

Tabela 1 

Empresa 
Valor 

Fiscalizado 
[R$] 

Distorção [R$] Distorção 
% Empresa Valor 

Fiscalizado [R$] Distorção [R$] Distorção 
% 

1 4.420.315,92 73.570,48 1,66% 18 843.496.624,77 160.535.764,56 19,03% 

2 355.466.179,59 106.419.959,53 29,94% 19 394.720.837,73 28.951.538,69 7,33% 

3* 1.296.225,37 -4.157,58 -0,32% 20 195.434.695,35 63.839.180,07 32,67% 

4* 4.300.604,53 91.954,32 2,14% 21 118.678.650,03 48.181.828,58 40,60% 

5 139.061.343,33 52.645.902,78 37,86% 22* 255.510,19 54.432,31 21,30% 

6 114.562.299,57 26.213.597,76 22,88% 23* 939.906,06 190.236,04 20,24% 

7 16.654.934,68 735.114,52 4,41% 24* 3.647.502,81 15.631,82 0,43% 

8 180.344.834,98 37.145.666,64 20,60% 25 94.656.040,14  41.541.012,58  43,89% 

9 137.841.357,90 22.473.015,60 16,30% 26 53.573.230,57 3.605.366,28 6,73% 

10 279.442.551,63 32.358.295,31 11,58% 27 7.911.963,42 259.515,46 3,28% 

11 202.328.047,72 65.012.079,06 32,13% 28* 109.585,19 57.571,25 52,54% 

12 20.089.336,33 10.747.967,37 53,50% 29 244.482.143,01 219.238.797,30 89,67% 

13 336.752.161,23 143.586.644,97 42,64% 30* 291.538,81 -101.838,58 -34,93% 



14 130.555.479,30 14.266.171,84 10,93% 31 82.579.910,67 25.752.917,70 31,19% 

15 4.023.726,10 597.910,38 14,86% 32 11.641.064,87 4.071.234,68 34,97% 

16* 775.921,21 4.338,08 0,56% 33* 2.035.671,80 560.647,09 27,54% 

17 1.193.524,27 338.522,10 28,36% TOTAL 3.888.907.678,94 1.067.919.376,41 27,46% 

*concessionárias que tiveram apenas os anos de 2002 e 2003 fiscalizados. 

As não conformidades mais comuns  encontradas pela fiscalização foram: 

T1: Consumidores que em 04/2002 eram baixa renda pelo critério anterior (Portaria específica 
DNAEE) e deixaram de ser por força da lei, o que representa para a concessionária um ganho de 
receita. 
 1 - Não considerou no ganho de receita; 
 2 - Valor faturado diferente do informado. 

T2: Resolução 246/02 (média móvel inferior a 80 kWh) – Automático: Não necessita NIS ou 
Autodeclaração, representa perda de receita.  
 1 – Classificado como baixa renda em abril de 2002; 
 2 – Mais de um consumo nos últimos 12 (doze) meses superior a 120 kWh; 
 3 – Média móvel nos últimos 12 (doze) meses ou do período considerado igual ou superior a 
80 kWh; 
 4 – Classificação inadequada (atividade não residencial); 
 5 – Duplicidade de nome.(destaque) 
 6 – Diferente de monofásico 
 7 – Não tem fatura 

T3: Resolução 485/02 (média entre 80 e 220 kWh) – Cliente faturado c/ NIS ou com autodeclaração e 
que não foi faturado pelo critério do extinto DNAEE, com base na média dos últimos 12 meses entre 
80 e 220 kWh, representa perda de receita 
 1 – Classificado como baixa renda em abril de 2002; 
 2 – Não apresentou NIS ou auto-declaração (Relação em separado); 
 3 – Média móvel nos últimos 12 (doze) meses superior a 220 kWh; 
 4 – Classificação inadequada (atividade não residencial); 
 5 – Duplicidade de nome.(destaque) 
 6 – Diferente de monofásico 
 7 – Não tem fatura 
 8 – declaração não validada 

T4: De maio de 2002 até fevereiro de 2004 a classificação (tipo) T4 continha os clientes faturados 
como baixa renda por atenderem aos critérios do DNAEE. A partir de março de 2004 contém apenas 
as unidades faturadas como baixa renda que pertenciam a base e que migraram para as colunas T2 ou 
T3. Estas UC´s não geram perdas nem ganho de receita. 
 3 – Média móvel nos últimos 12 (doze) meses superior a 220 kWh; 
 8 – declaração não validada 

Durante as fiscalizações realizadas em 2006 nas 33 concessionárias de distribuição de energia, foram 
constatadas, principalmente, as não-conformidades listadas acima, o que caracterizou, nos cadastros 
dessas concessionárias, unidades consumidoras que não deveriam estar recebendo ou não deveriam ter 
recebido o benefício da tarifa social, culminando em distorções entre os valores informados 
inicialmente pelas concessionárias e homologados pela ANEEL e os valores fiscalizados pela 
SFE/ANEEL. 

Assim, as providências adotadas pela SFE após as fiscalizações realizadas constituem-se em: 



1) Determinação às concessionárias de revisão dos valores homologados;  
2) Determinação às concessionárias para correção das não-conformidades; e 
3) Solicitação à SRC de suspensão imediata das homologações às concessionárias fiscalizadas 

que não corrigirem as não-conformidades apontadas nos relatórios de fiscalização. 

Como se depreende, a SFE, por falta de definição de procedimento específico nos dispositivos que 
regulamentam a matéria, viu-se impossibilitada de determinar a devolução à conta da CDE, gerenciada 
pela Eletrobrás, dos valores homologados a maior das diferenças mensais de receita repassadas às 
concessionárias de distribuição. 

A SRC, após recomendação da SFE, comunicou às concessionárias fiscalizadas que o processo de 
homologação de novos valores de Diferença Mensal de Receita estaria suspenso enquanto essas não 
regularizassem todas as não conformidades apontadas nos Relatórios de Fiscalização. 

Estabeleceu-se, em 2007, um novo grupo de trabalho conjunto entre SFE e SRC, para definição de 
novos procedimentos e adequação da regulamentação da matéria.  

O novo procedimento: 

Após alguns meses de análise, o grupo de trabalho conjunto da SRC e SFE publicou as duas Notas 
Técnicas, nº. 020/2007, em maio, e 110/2007-SRC-SFE/ANEEL, em outubro, que consolidam o novo 
procedimento e sugerem adequações nos textos das Resoluções Normativas n° 089/2004 e 063/2004. 
Apresentam-se abaixo alguns novos procedimentos propostos que culminaram na publicação das 
Resoluções Normativas n° 295 e n° 297, ambas de 18 de dezembro de 2007: 

Após a fiscalização, e a partir da análise da manifestação da concessionária , será calculado pelo 
respectivo agente fiscalizador um novo percentual de distorção mensal entre o valor homologado e o 
valor apurado pela fiscalização, o qual deverá ser informado à SRC. De posse dessa informação, a 
SRC publicará, por meio de Despacho do Superintendente, o real valor que a concessionária deveria 
ter recebido mensalmente, os montantes mensais de cada parcela a devolver e o montante total a 
devolver. A Eletrobrás fará a atualização monetária dessas diferenças mensais recebidas a maior. 
Portanto, proceder-se-á conforme descrito a seguir: 

 1 - Para cada parcela de liberação de recursos efetuada, a SRC deverá aplicar o percentual de 
distorção sobre o valor da liberação, obtendo assim um montante a ser devolvido referente a cada 
parcela; 

 2 - Deverão ser publicados em Despacho do Superintendente da SRC, no mínimo:  
a) Cada montante mensal que a concessionária de distribuição deveria ter recebido; 
b) Cada montante mensal a ser devolvido pela concessionária de distribuição, calculado 

conforme o respectivo percentual de distorção; e  
c) a soma de todas as parcelas mensais a serem devolvidas. 

 3 – Os montantes mensais e, consequentemente, o valor total a ser devolvido, informados no 
Despacho do Superintendente da SRC, deverão ser atualizados monetariamente pela Eletrobrás, a qual 
informará a concessionária de distribuição, com cópia para a SRC. 

A atualização monetária deverá utilizar o Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM, incidindo sobre 
o valor de cada parcela a devolver, desde a data em que a concessionária recebeu da Eletrobrás a 
liberação de recursos de cada competência até a data definida para o pagamento. 

O valor monetariamente atualizado pela Eletrobrás deverá ser devolvido em até 10 (dez) dias úteis 
após a comunicação da Eletrobrás, devendo a concessionária efetuar a comprovação desse pagamento, 
encaminhando comprovante à SRC no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da efetivação da 
devolução.  



A falta do envio da comprovação implicará na suspensão da liberação dos valores de diferença mensal 
de receita referentes ao(s) mês(es) da(s) competência(s) em análise. 

Após a publicação do Despacho do Superintendente da SRC, o valor de subvenção a ser devolvido à 
conta da CDE/Eletrobrás, por decisão da Diretoria da ANEEL, poderá ser compensado por um acerto 
de contas no qual os valores retidos pela ANEEL, enquanto a manifestação da concessionária era 
analisada, serão descontados do valor que a concessionária tem a devolver.  

Caso a concessionária de distribuição fiscalizada não encaminhe tempestivamente sua manifestação 
quanto às não conformidades encontradas nas amostras do Relatório de Fiscalização, serão 
considerados como percentuais de distorção, para efeito do cálculo do valor a devolver, aqueles 
percentuais mensais devidamente apontados no respectivo Relatório de Fiscalização. 

Dessa forma, de modo a estabelecer uma metodologia para o cálculo e para a devolução dos valores 
homologados a maior, foi sugerida a inserção destes procedimentos como incisos I a VI do § 5º, 
art. 3º da Resolução Normativa nº. 089/2004 

No caso de concessionárias que apresentem valores negativos de diferença mensal de receita a 
compensar, esses valores, que deveriam ter contribuído para a modicidade tarifária, serão apurados e 
considerados pela SRE na primeira Revisão Tarifária seguinte à publicação desses valores, por meio 
de Despacho do Superintendente da SRC. 

A partir da análise da manifestação, será calculado pelo respectivo agente fiscalizador um novo 
percentual de distorção mensal entre o valor homologado e o valor apurado pela fiscalização, o qual 
deverá ser informado à SRC. De posse dessa informação, a SRC publicará, por meio de Despacho do 
Superintendente, o real valor de ganho mensal de receita da concessionária. A Eletrobrás fará a 
atualização monetária da diferença do que foi homologado para o novo valor de ganho mensal de 
receita apurado. Para tanto, proceder-se-á conforme descrito a seguir: 

 1 - Para cada valor homologado, a SRC deverá aplicar o percentual de distorção mensal sobre 
ele, obtendo assim um montante de ganho de receita; 

 2 - Deverão ser publicados em Despacho do Superintendente da SRC, no mínimo:  
a) Cada montante mensal real de ganho de receita que deveria ter sido homologado, apurados 

conforme Relatórios de Fiscalização; 
b) Cada montante mensal de ganho de receita, calculado conforme o respectivo percentual de 

distorção entre o que foi homologado e o real que deveria ter sido homologado; e  
c) a soma de todas as parcelas mensais de ganho receita, conforme o subitem b. 

 3 – Os montantes mensais e, consequentemente, o valor total de ganho de receita, informados 
no Despacho do Superintendente da SRC, deverão ser atualizados monetariamente pela Eletrobrás, a 
qual  informará a concessionária de distribuição, com cópia para a SRC. 

A atualização monetária deverá utilizar o Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM, incidindo sobre 
o valor de cada montante mensal, desde a data em que foi homologado (Despacho de Homologação) 
até a data da próxima Revisão Tarifária, onde tais montantes serão considerados para efeito de 
modicidade tarifária. 

Caso a concessionária de distribuição fiscalizada não encaminhe tempestivamente sua manifestação 
quanto às não conformidades encontradas nas amostras do Relatório de Fiscalização, serão 
considerados como percentuais de distorção, para efeito do cálculo do valor real de ganho de receita, 
aqueles percentuais devidamente apontados nos respectivos Relatórios de Fiscalização. 

Dessa forma, foi sugerida a inserção destes procedimentos como incisos VII a IX do § 5º, art. 3º 
da Resolução Normativa nº. 089/2004. 



Não obstante ao exposto, os processos de fiscalização abertos encontram-se em fase de análise das 
manifestações apresentadas pelas concessionárias de distribuição. 

A equipe técnica da SFE vem encontrando dificuldades no sentido de enquadrar as irregularidades 
apontadas nos relatórios de fiscalização na atual classificação de penalidades por transgressões de 
dispositivos regulatórios previstas na Resolução Normativa nº. 063/2004. A aludida Resolução não 
traz em seus dispositivos instrumento específico que verse sobre a matéria em questão – Classificação 
errônea de unidades consumidoras na Subclasse Residencial Baixa Renda / envio de informações 
incorretas sobre diferença mensal de receita provenientes da aplicação de benefício social em tarifas 
de fornecimento de energia. 

Assim, a SFE propôs algumas inserções no texto atual da Resolução Normativa nº. 063/2004, no 
sentido de mitigar as lacunas regulatórias e aprimorar tal instrumento, alinhando-o aos dispositivos 
que regulam a matéria. São elas: 

1) Inserir os incisos XIX no Art. 5° da Resolução Normativa nº. 063/2004, conforme seguem: 
“Art. 5°... 
XIX – classificar a unidade consumidora na Subclasse Residencial Baixa Renda, em 

desacordo com as disposições legais e regulamentares;   

2) Inserir o inciso XIX no Art. 6° da Resolução Normativa nº. 063/2004, conforme segue: 
“Art. 6°... 
XIX – deixar de manter os dados de cadastro e histórico de leitura e faturamento para a 

comprovação, em fiscalização, do correto enquadramento de unidades consumidoras na Subclasse 
Residencial Baixa Renda.” 

3) Inserir o inciso XXI no Art. 7° da Resolução Normativa nº 063/2004, conforme segue: 
“Art. 7°... 
XXI – solicitar à ANEEL a homologação de valores de diferença mensal de receita referente à 

subvenção econômica concedida à subclasse Residencial Baixa Renda, em desacordo com as 
disposições legais e regulamentares.” 

Não obstante aos pontos abordados nas Notas Técnicas nº. 020/2007 e 110/2007-SRC-SFE/ANEEL, 
ressaltamos que está em fase de conclusão na SGI/ANEEL, um novo software (Sistema de Controle de 
Subvenções – SCS) que será responsável pela validação dos valores de diferença mensal de receita 
solicitado pelas concessionárias. Esse software integra as demandas dos projetos Baixa Renda, 
Demonstrativo Mensal de Receitas e SABRE e fará todas as análises dos dados enviados pelas 
empresas, expurgando os dados não conformes e apresentando o valor de diferença mensal de receita 
que a concessionária terá direito. Proporcionará também a extração das amostras de unidades 
consumidoras para as ações de fiscalização. O aludido software possui um alto volume informacional, 
prevendo a aquisição de servidores específicos para o processamento e carga desses dados. 
 
3. Conclusões 
O processo de fiscalização deve ser sempre coeso, com bases sólidas numa regulamentação dinâmica, 
atual e adequada à realidade, tornando cada vez mais transparente as ações do Órgão Regulador e 
aprimorando as relações entre as concessionárias de distribuição e os consumidores de energia elétrica. 
É necessário, portanto, aprimorar o processo de homologação dos valores de Diferença Mensal de 
Receita oriundos da SEBR e do acerto dos valores já homologados a maior , visando evitar que sejam 
homologados outros valores indevidos e também evitar que a não homologação de novos valores  
venham a gerar ainda maiores dificuldades financeiras para as concessionárias. 



Ante ao exposto, a definição da forma para a devolução dos recursos públicos recebidos a maior por 
parte das concessionárias, além da inclusão de novos dispositivos na Resolução Normativa                
nº. 063/2004 para que sejam enquadradas corretamente as irregularidades apontadas nos respectivos 
relatórios de fiscalização, com o efeito de aplicação de penalidade proporcionarão as condições 
necessárias para o andamento dos processos de fiscalização referentes aos valores de diferença mensal 
de receita oriundos da SEBR.   

Por fim, as propostas apresentadas nas Notas Técnicas nº. 020/2007-SRC-SFE/ANEEL, de maio/2007, 
e 110/2007-SRC-SFE/ANEEL, de outubro/2007, e abordadas neste trabalho, são de grande valia para 
a melhor aplicabilidade dos procedimentos de fiscalização das diferenças mensais de receita 
provenientes da SEBR. Não obstante, além de corrigirem falhas na regulação, constantes na Resolução 
Normativa n° 089/2004, aprimoram a regulamentação que define os procedimentos de aplicação de 
penalidades às irregularidades praticadas por concessionárias de distribuição, Resolução Normativa    
n° 063/2004. 

O papel do Órgão Regulador no processo de implementação de políticas públicas tem sua importância 
configurada na Regulamentação de procedimentos e na Fiscalização da correta aplicação do dinheiro 
público dos fundos destinados aos subsídios econômicos que custeiam tais políticas voltadas às classes 
economicamente mais desfavorecidas. 
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