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Informação
11.2 – Tarifa Social de Energia Elétrica – Fontes de Custeio

Visão Geral

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é um benefício concedido pelo Governo Federal
e regulamentado pela ANEEL que consiste na concessão de descontos na tarifa de energia
elétrica das famílias enquadradas na subclasse residencial baixa renda. Os descontos são
cumulativos e decrescentes, por faixa de consumo, incidentes sobre a tarifa de energia aplicável
à classe residencial, excluídos os valores dos componentes tarifários previstos na legislação.

As fontes de custeio dos descontos da TSEE mudaram ao longo de sua existência. Até 2002
o custeio da TSEE se dava pela tarifa de energia elétrica por meio de subsídios cruzados em cada
distribuidora. De 2002 a 2012, os descontos eram financiados pela tarifa, sob a forma de subsídio
cruzado e por meio da concessão de subvenção econômica com recursos da Conta de
Desenvolvimento Energético – CDE. A partir da Medida Provisória nº 579/2012, convertida na
Lei nº 12.783/2013, os descontos passaram a ser custeados integralmente com recursos da CDE.

Metadados

Nome da tabela: TarifaSocialCusteio

Resumo descritivo da tabela: 11.2 Tarifa Social de Energia Elétrica – custeio. Armazena a Tarifa
Social de Energia Elétrica (TSEE), que é um benefício concedido pelo Governo Federal e
regulamentado pela ANEEL que consiste na concessão de descontos na tarifa de energia elétrica
das famílias enquadradas na subclasse residencial baixa renda. Os descontos são cumulativos e
decrescentes, por faixa de consumo, incidentes sobre a tarifa de energia aplicável a` classe
residencial, excluídos os valores dos componentes tarifários previstos na legislação.

Definição dos campos
Significado de cada coluna e dos tipos de dados, de acordo com o conjunto de dados extraídos
para publicação do Boletim de Informações Gerenciais.

Nome do Campo

Tipo de Dado

Descrição

IdeTarifaSocialCusteio Numérico (PK) Identificador Tarifa Social Custeio
VlrRecursoCDE

Decimal

Montante de recursos da CDE (Conta de
Desenvolvimento Energético) que subsidiaram os
descontos da TSEE no ano de referência

Decimal

Montante de recursos oriundos da tarifa de energia
da distribuidora que subsidiaram os descontos da
TSEE no ano de referência.

Decimal

Acréscimo de receita da distribuidora em
decorrência da TSEE que deveria ser revertido em
modicidade tarifária, no ano de referência

MesReferencia

Numérico

Mes base de referência da informação

AnoReferencia

Numérico

Ano base de referência da informação

DthProcessamento

Numérico (fins
Data e hora do processamento de carga automático
de controle)

VlrRecursoTarifa

VlrModicidadeTarifaria

