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PROJETO DE LEI Nº ______ DE 2020. 

“Determina que as Concessionárias prestadoras 

do serviço de fornecimento de energia elétrica do 

Estado do Espírito Santo disponibilizem  na 

conta de energia informação sobre a 

necessidade de renovação do benefício da tarifa 

social de energia elétrica – TSEE”.  

A Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santos decreta: 

Art. 1º  As Concessionárias de Energia Elétrica Prestadoras de Serviço de fornecimento de 

energia elétrica do Estado do Espírito Santo são obrigadas a informar previamente, em duas 

oportunidades no mínimo, acerca da necessidade de renovação da Tarifa Social de Energia 

Elétrica – TSEE. 

§ 1.º  O informativo de que  trata o caput deste  artigo deverá ser disponibilizado em duas 

oportunidades com 60 (sessenta) e 30 (trinta) dias de antecedência do vencimento do 

cadastro, e, de forma reiterada, nas faturas vincendas . 

§ 2.º  O informe de vencimento do cadastro de Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, 

deverá ser escrito na fatura de energia elétrica em local de fácil visualização, em local de 

destaque, em negrito e caixa alta.  

Art. 2º Em caso de descumprimento da regra disposta no art. 1.º supra a Concessionária será 

condenada ao pagamento de 100 (cem) VRTEs (Valor de Referência do Tesouro Estadual) por 

consumidor e em seu benefício. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação. 

Sala das Sessões - ES,  03 de janeiro de 2020. 

 

VANDINHO LEITE 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

Este projeto de lei tem como objetivo determinar a concessionária de 

energia elétrica a obrigatoriedade de disponibilizar na conta de energia, informativo acerca da 

data de renovação da tarifa social para os beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica – 

TSEE.  

Quadra registrar por oportuno, sem nos causar qualquer opróbrio que 

o Projeto em Testilha não padece de qualquer espécie de vício formal ou material de 

constitucionalidade, pois trata de aumentar o campo protetivo para os mais vulneráveis em 

sede de matéria consumerista nos termos encartados na Carta da República, mais 

precisamente em seu artigo 24, inciso V e reiterados julgados do e. STF (ARE 883.165, ARE 

988.196 etc). 

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é hoje a política pública de 

maior poder para mitigar o impacto do custo da conta de luz no orçamento doméstico de 

famílias Baixa Renda. Para as distribuidoras, as vantagens também são interessantes, pois 

assegura mensalmente uma fração do consumo de cada cliente aderente, atendendo assim a 

demandas relacionadas ao controle de inadimplência e retenção de consumidores na base 

regular, desincentivando o consumo clandestino (perdas não técnicas). 

No entanto, o que se percebe é uma grande área de oportunidade 

junto às distribuidoras e órgãos públicos vinculados às pastas de assistência social sobre as 

práticas para captura e manejo de consumidores dentro dessa política. As dificuldades vão 

desde a correta identificação das possibilidades legais de enquadramento dos domicílios na 

TSEE até a construção de redes de cooperação com os órgãos ligados às prefeituras para a 

incorporação de clientes ao NIS. 

Portanto, o que se busca com o presente é possibilitar ao cidadão 

capixaba de baixa renda o acesso rápido a informação que sua Tarifa social de Energia 

Elétrica está próxima do vencimento, fazendo com que o consumidor beneficiário, adote as 
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medidas necessárias de renovação, evitando dessa forma, o aumento de sua fatura. Por esta 

razão, contamos com a aquiescência de todos os Parlamentares desta Casa Legislativa 

Vitória (ES), 03 de janeiro de 2020. 

VANDINHO LEITE 

Deputado Estadual 
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