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Conjunto de Dados 

Informações Gerenciais – Tópico: Políticas Públicas 
  

 

Informação 

11.1 – Tarifa Social de Energia Elétrica – Beneficiários 
 

 

 

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 classificadas 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. 

Terão direito ao benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) as unidades 
consumidoras habitadas por: 

I – Família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 
Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a ½ salário mínimo 
nacional; ou 

II – idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência, que recebam o Benefício de 
Prestação Continuada da Assistência Social – BPC, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei nº 
8.742/1993; ou 
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III – família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários mínimos, que 
tenha portador de doença ou deficiência cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico 
requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu 
funcionamento, demandem consumo de energia elétrica. 

Cada família terá direito ao benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE em apenas 
uma unidade consumidora. 

A tabela 11.1 apresenta a quantidade de unidades consumidoras nas subclasses 
residencial e baixa renda. 

 

           

Metadados 

 

Nome da tabela: TarifaSocial 

 

Resumo descritivo da tabela: 11.1 Tarifa Social de Energia Elétrica - Beneficiários. Armazena a 
quantidade de unidades consumidoras nas subclasses residencial e baixa renda. 

 

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 

IdeTarifaSocial Numérico (PK) Identificador Tarifa Social 

NomRegiao Texto Região demográfica do Brasil dos dados 
referenciados 

QtdUndConsumidorResidencial Numérico Quantidade de unidades consumidoras da 
classe residencial no mês de referência 

QtdUndConsumidorBaixaRenda 
Numérico Quantidade de unidades consumidoras da 

subclasse residencial baixa renda 
(beneficiários da TSEE) no mês de referência 

MesReferencia Numérico Mês base referência da informação 

AnoReferencia Numérico Ano base referência da informação 

DthProcessamento Numérico (fins 
de controle) 

Data e hora do processamento de carga 
automático 

 


