
OFÍCIO

Número de Referência: RI-527/2021
Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Assunto: Requerimento de informação 527/2021 - Deputada Marina Helou

Ofício nº 2087/2021/SGL/CC

 

Ao Exmo. Senhor Deputado
LUIZ FERNANDO
1° Secretário 
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

 

Senhor Deputado,

 

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo,
encaminho as informações prestadas pelas Secretaria de Governo, em atendimento ao
Requerimento acima citado, de autoria da Deputada Marina Helou.

 

 Atenciosamente,

São Paulo, 22 de junho de 2021.

 

Cauê Macris
Secretário de Estado

Gabinete do Secretário da Casa Civil

Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil

Gabinete do Secretário da Casa Civil
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OFÍCIO

Número de Referência: SEGOV-EXP-2021/04508
Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo- ALESP - Deputada
Estadual Marina Helou
Assunto: Resposta ao Requerimento de Informação nº 527/2021

Ao Senhor,
Nelson Luiz Baeta Neves Filho
Secretário-executivo de Governo

Senhor Secretário-executivo,

Ao cumprimentar V.S.ª, sirvo-me do presente para, em atendimento ao disposto no
artigo 6º do Decreto nº 62.106 de 15 de julho de 2016, encaminhar, por meio do
'FL.DESPACHO.E-0019-2021' da Diretoria de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços
de Energia, as respostas da Arsesp para o Requerimento de Informação no nº 527/2021.

Sendo só para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer informações
adicionais que se façam necessárias ao mesmo tempo em que renovamos nossos protestos de
estima e consideração.

São Paulo, 25 de maio de 2021.

 

Joaquim Augusto Leite Ribeiro Almada Matias
Diretor de Relações Institucionais

Diretoria de Relações Institucionais

Governo do Estado de São Paulo
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

Diretoria de Relações Institucionais

Classif. documental 006.01.10.003
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Área Origem 2 - Diretoria de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Energia 

Destinatário 6 - Diretoria de Relações Institucionais 

Assunto 
Requerimento de Informação n° 527/2021 - Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo - Deputada Marina Helou - Cobranças Abusivas - Enel São Paulo 

 

Senhor Diretor, 

 

 Esta Arsesp recebeu da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Requerimento de 
Informações n° 527/2021, de autoria da Deputada Marina Helou, solicitando esclarecimentos sobre 
o procedimento de faturamento da Enel São Paulo após a retomada das atividades de leituras 
presenciais, relatando que a concessionária “continua realizando cobranças injustas e abusivas no 
faturamento mensal de seus clientes, sem que haja alterações no consumo, desde a retomada da 
leitura presencial dos medidores”. 

 Nesse contexto, apresenta-se, a seguir, os esclarecimentos desta Arsesp, na ordem das 
informações solicitadas no Requerimento de Informações n° 527/2021: 

“a) ARSESP continua recebendo e tendo acesso à informação ou reclamações referentes à 
cobrança abusiva de valores referentes à contraprestação do serviço de fornecimento de energia 
elétrica, no último semestre?” 

 À Arsesp, no âmbito de sua atuação em convênio de delegação de atividades de Fiscalização 
da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, coube acompanhar a prestação dos serviços 
públicos de energia elétrica das sete concessionárias do Estado de São Paulo, em conjunto com a 
Aneel, em relação às ações adotadas pelas concessionárias considerando o enfrentamento dos 
efeitos da incidência do Coronavírus (Covid-19), desde o mês de abril/2020. 

 Sobre o tema específico da concessionária ENEL-SP, a Arsesp buscou ações junto à empresa 
para o atendimento às reclamações dos usuários durante o período e, em 02/07/2020, esta Arsesp 
reuniu-se com representantes da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - 
SFE/ANEEL para definir as ações em relação ao faturamento realizado pela Enel São Paulo. Na 
ocasião da reunião foi acordado, com a SFE/ANEEL, a realização das seguintes ações, com vistas a 
averiguar o procedimento de faturamento aplicado pela Enel São Paulo: 

(i) fiscalização específica, por meio de produto denominado “Análise do Tipo III”, no âmbito 
do convênio de delegação, para que sejam apuradas as medidas adotadas pela Enel São Paulo 
em relação ao acerto de faturamento realizado e ao cálculo da média, identificando se tais 
medidas estão aderentes à legislação setorial. Esta investigação será incorporada ao Plano de 
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Resultados firmado com a Enel São Paulo sobre o tema Faturamento, conforme identificamos 
na resposta ao item “c)”, respondido adiante; 

(ii) realização da verificação de faturamentos, com base em uma amostra das reclamações de 
consumidores sobre faturamento pela média registradas no Sistema de Gestão de Ouvidoria 
- SGO/ANEEL - objeto do RA.E-0075-2020 de agosto/20; e, 

(iii) realização de verificação de faturamentos relacionados ao processo de faturamento de 
energia elétrica a partir da retomada das leituras em campo. 

 Tais ações foram relatadas formalmente à Aneel, por meio de produtos do convênio e  
repercutiram em evolução no atendimento da Enel São Paulo para os casos de reclamações de 
usuários vivenciados no período pós retirada de leituristas de campo, por ocasião de iniciava da 
empresa devido à Pandemia de Covid 19. 

 No gráfico 1, apresentado a seguir, identifica-se a evolução das Reclamações de Faturamento 
registradas nos canais de atendimento, no caso nível 1 e ouvidoria da concessionária e no 
SGO/ANEEL, no período de 01/01/2020 a 05/05/2021. 

 

Gráfico 1 - Reclamações de Faturamento (Janeiro/20 a 07/05/2021) - Enel São Paulo 

 

 

É possível identificar que o volume de reclamações durante o ano de 2020 teve queda de 82% no 
primeiro nível de atendimento e de 74% na Ouvidoria da Concessionária, quando comparado ao 
mês de pico das reclamações. Nos primeiros meses de 2021 os volumes de reclamações 
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permaneceram em redução e atingiram níveis semelhantes, neste último mês de abril de 2021, aos 
patamares pré-pandemia de COVID-19. 

“b) Passado quase um ano da retomada presencial da medição, qual o motivo para que as 
cobranças ainda permaneçam em valores exorbitantes? Há alguma penalidade a ser imposta à 
Enel SP em relação à continuidade dessas cobranças?” 

 A Arsesp adota, para acompanhamento de reclamações de consumidores de energia elétrica 
do Estado de São Paulo, a informação de volumes por níveis de atendimento. Assim, para a avaliação 
de reclamações mencionadas, solicitamos o encaminhamento de maiores informações, se possível 
os números de protocolos de atendimentos, de forma que possamos identificar as causas destas 
atuais reclamações relatadas sobre cobranças de valores exorbitantes e tratá-las no âmbito do 
nosso serviço de atendimento ao usuário- SAU, bem como identificar se são decorrentes dos 
problemas observados no ano de 2020, que repercutiram nas demonstrações respondidas na 
questão anterior, ou tratam-se de algum fato novo. As reclamações também podem ser efetuadas 
nos canais de atendimento, conforme apontamos na resposta ao item “d)”. 

 Quanto ao atendimento a consumidores de energia elétrica que estejam em situação de 
vulnerabilidade, citada na Justificativa do Requerimento de Informação n° 527/2021, informamos 
que o setor elétrico possui tarifas subsidiadas para clientes de baixa renda, com descontos que 
podem chegar a 65%, a depender do consumo da unidade consumidora. Para obtenção do benefício 
o cliente necessita estar enquadrado nos critérios de elegibilidade e apresentar documentação 
requisitada pela concessionária, cujos canais de contato para maiores informações indicamos no 
final desta folha de despacho. 

 A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, foi criada pela Lei n° 10.438, de 26/04/2002, para 
os consumidores enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda, e consiste em um benefício 
oferecido aos referidos consumidores - caracterizada por descontos incidentes sobre a tarifa 
aplicável, no caso a Residencial Baixa Renda, de acordo com a Resolução Normativa ANEEL n° 800, 
de 19/12/2017: 

 

“CAPÍTULO III-A 

DAS TARIFAS, CLASSES E DOS BENEFÍCIOS TARIFÁRIOS 

(...) 

Seção III 

Da Classe Residencial e da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE 

(...) 

Art. 53-D Para a classificação nas subclasses residencial baixa renda, com fundamento na Lei nº 
12.212, de 2010, as unidades consumidoras devem ser utilizadas por: 
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I - família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro 
Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou 

II - idosos com 65 (sessenta e cinco) 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, de 7 de dezembro de 1993; ou 

III - família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que 
tenha portador de doença ou deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) 
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. 

§ 1º A classificação nas subclasses residencial baixa renda indígena e quilombola somente será 
realizada se houver o atendimento ao disposto nos incisos I ou II do caput e a condição de 
indígena e quilombola da família estiver caracterizada no Cadastro Único. 

§2º A data da última atualização cadastral no Cadastro Único deve ser de até 2 (dois) anos, a ser 
verificada no ato de concessão da TSEE. 

§3º Cada família terá direito ao benefício da TSEE em apenas uma unidade consumidora, sendo 
que, caso seja detectada duplicidade no recebimento da TSEE, a família perderá o benefício em 
todas as unidades consumidoras. 

§4ºA classificação de que trata o caput independe da unidade consumidora estar sob a 
titularidade das pessoas de que tratam os incisos I, II ou III. 

§5º O endereço constante do Cadastro Único ou do cadastro de beneficiários do BPC deve estar 
localizado na área de concessão ou permissão da distribuidora, salvo nas situações de 
fornecimento a título precário de que trata o art. 53. 

§6º Ao deixar de utilizar a unidade consumidora a família deve informar à distribuidora, que fará 
as devidas alterações cadastrais. 

§7º Para enquadramento no inciso III do caput, conforme disposições da Portaria Interministerial 
MME/MS nº 630, de 2011, o responsável pela unidade consumidora ou o próprio portador da 
doença ou com deficiência deverá apresentar à distribuidora relatório e atestado subscrito por 
profissional médico, que deverá certificar a situação clínica e de saúde do morador portador da 
doença ou com deficiência, bem como a previsão do período de uso continuado de aparelhos, 
equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia 
elétrica e, ainda, as seguintes informações: 

I - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - CID; 

II - número de inscrição do profissional médico responsável no Conselho Regional de Medicina - 
CRM; 

III - descrição dos aparelhos, equipamentos ou instrumentos utilizados na residência que, para o 
seu funcionamento, demandem consumo de energia de elétrica; 

IV - número de horas mensais de utilização de cada aparelho, equipamento ou instrumento; 
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V - endereço da unidade consumidora; (Incluído pela REN ANEEL 800, de 19.12.2017) VI - Número 
de Inscrição Social - NIS; e 

VII - homologação pela Secretaria Municipal ou Distrital de Saúde, no caso em que o profissional 
médico não atue no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS ou em estabelecimento particular 
conveniado. 

§8º Nos casos do parágrafo anterior, em que houver necessidade de prorrogação do período 
previsto no relatório médico ou atestado, o responsável pela unidade consumidora ou o portador 
da doença ou com deficiência deverá solicitar novos relatório e atestado médico para manter o 
benefício. 

§9º O responsável pela unidade consumidora ou o portador da doença ou com deficiência deverá 
permitir o acesso de profissional de saúde designado pela Secretaria Municipal ou Distrital de 
Saúde e de representante da distribuidora de energia elétrica ao local de instalação dos 
aparelhos, equipamentos ou instrumentos, durante o horário comercial, sob pena da extinção 
do benefício, após devido processo administrativo. 

§10 Nos casos em que o relatório e o atestado subscrito por profissional médico não contenha a 
especificação do prazo para o uso continuado dos aparelhos ou o prazo seja indeterminado, o 
enquadramento no inciso III do caput deve ser indeferido. 

§11 Nos casos em que o relatório e o atestado subscrito por profissional médico indicarem prazo 
superior a 1 (um) ano, recomenda-se que a distribuidora promova, no mínimo a cada dois anos, 
de forma articulada com a Secretaria Municipal ou Distrital de Saúde, as ações previstas no §9º.” 

 

“c) Em 02/07/2020, a ARSESP, por meio do Ofício EE 0253/2020 solicitou à ENEL SP dados e 
informações para a realização de fiscalização de forma a apurar eventual irregularidade no 
procedimento de faturamento aplicado pela concessionária. Tal análise já foi concluída? Se sim, 
qual o seu resultado: o procedimento adotado pela Enel SP está de acordo com a legislação 
setorial?” 

 A análise do procedimento de faturamento aplicado pela Enel São Paulo foi consolidada no 
RA.E-0121-2020 e encaminhada à Aneel, em respeito ao escopo do convênio com aquela Agência. 

 A indicação quanto ao aprofundamento investigativo pela Arsesp desta análise e de outras 
relativas ao processo de faturamento da Enel São Paulo está em avaliação por aquela Agência e, 
sendo a Arsesp direcionada, a avaliação poderá ser objeto de fiscalização e, assim com qualquer 
processo investigativo da Agência, pode ser convertido em um processo administrativo punitivo, de 
acordo com os ditames da Resolução Normativa ANEEL n° 846, de 11/06/19. Assim, o processo 
permanece em condução e este requerimento, assim como outras demandas recebidas, serão 
coletadas e incorporadas em próximas análises delegadas para a Arsesp. 

 Concomitantemente, está em vigor um Plano de Resultados de Faturamento junto à Enel 
São Paulo, que teve início em outubro/20 e seu término está previsto para dezembro/21. Este plano 
tem por objetivo o acompanhamento de implantação de ações pela concessionária visando 
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identificar se as melhorias previstas estão se confirmando, avaliando-as a partir do 
acompanhamento dos seguintes indicadores: 

 QRT: Quantidade Relativa de Reclamações Totais; 

 PRP: Percentual de Reclamações Procedentes; 

 PSL: Percentual de Faturas Emitidas Sem Leitura 

 PRF: Percentual de Refaturamentos; e 

 PCF: Percentual de Acertos de Faturamento. 

“d) A ARSESP poderia recomendar que a Enel SP viabilizasse um canal para o recebimento de 
reclamação e checagem dos eventuais valores indevidos, já que a empresa apenas disponibiliza 
canal para o parcelamento do débito?” 

 O setor elétrico possui modelo estruturado de tratamento das reclamações dos 
consumidores de energia elétrica, denominado pela ANEEL como “Caminho do Entendimento”, que 
tem o objetivo de assegurar ao consumidor mais agilidade na resolução de suas questões. 

 Tal modelo define um fluxo adequado do atendimento à demanda do consumidor de energia 
elétrica, onde a demanda deve primeiro ser tratada pela concessionária, devendo o consumidor 
registrar esta reclamação na concessionária.  Caso a questão não seja resolvida, o consumidor deve 
acionar a ouvidoria da concessionária, que avaliará as providências adotadas. Se ainda assim o 
assunto não for solucionado, a ouvidoria setorial da Aneel entra em ação. 

 Assim, é obrigação das Distribuidoras receber e tratar as demandas dos usuários. Os canais 
de atendimento para os consumidores de energia elétrica são, no caso dos reclamantes da Enel SP: 

 Teleatendimento Enel São Paulo: 0800-7272-120; 

 WhatsApp Enel São Paulo: (11) 94053-9491 / (21) 99601-9608; 

 Agências de atendimento. 

 Caso a questão não seja resolvida, o consumidor deve acionar a ouvidoria da concessionária, 
informando o protocolo de seu atendimento inicial, que avaliará as providências adotadas: 

 Ouvidoria Enel São Paulo: 0800 00 120 00 

 Se ainda assim o assunto não for solucionado, a ouvidoria setorial entra em ação, sendo este 
canal o mesmo para todos os usuários dos serviços de distribuição de energia elétrica do Estado de 
São Paulo: 

 ARSESP/ANEEL: 0800-7270-167 

 

Sendo o que se cumpria para o momento, esta Agência coloca-se à disposição para prestar 
quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

São Paulo, 24 de Maio de 2021 
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Atenciosamente, 

 

José Antonio Schiavone Contri 
Gerente de Atendimento a Demandas, Gestão de Convênios e Estudos Técnicos 

 

Marcos Roberto Lopomo 
Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Energia 

 

Código para simples verificação: 4d02923f801d258e. Havendo assinatura digital, esse código 
confirmará a sua autenticidade. Verifique em http://certifica.arsesp.sp.gov.br 
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Despacho

Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo-ALESP - Deputada
Estadual Marina Helou
Assunto: Informações sobre reclamações referentes à cobrança abusiva de valores de
contra prestação ao serviço de fornecimento de energia elétricapor parte da ENEL- SP,
no último semestre
Número de referência: SEGOV-EXP-2021/04508

 

 

Cauê Macris

Secretário - Chefe da Casa Civil

 

 

Sobre o documento em referência, encaminhamos a manifestação da Agência Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo- ARSESP, com as informações pertinentes ao ass
unto.

 

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço.

 

Palácio dos Bandeirantes, 02 de junho de 2021.

 

Rodrigo Garcia
Secretário de Governo
Gabinete do Secretário

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Governo
Gabinete do Secretário
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