
L e i  F e d e r a l  g a r a n t e

DESCONTO de até 65% 

na sua CONTA DE LUZ
O que diz a lei?

Famílias que consomem até 220 kwh/mês têm direito à tarifa social 

“Residencial Baixa Renda” sem necessidade de estar cadastrado em 

programas do governo. O desconto pode chegar a 65% do valor atual da sua 

tarifa!

Quem consome 100 kwh/mês de energia da CPFL, por exemplo, paga 

hoje R$27,64; com o desconto pagaria menos de R$ 10,00. Essa decisão é do 

Tribunal Regional Federal desde maio de 2007, a qual se baseia na lei nº 

10.438/02 e pode chegar a ajudar em torno de 18 milhões de famílias 

brasileiras. 

A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) notificou as empresas 

que vendem energia elétrica (Ofício n. 560/2007); elas, porém, estão 

abafando a notícia e impedindo, assim, esse benefício para o povo. 

Uma outra conquista da luta de várias organizações sociais pela 

REDUÇÃO DA TARIFA é a decisão da ANEEL de redução da tarifa da CPFL em 

18,18% a partir de 8 de abril de 2008.

 Como conseguir a Tarifa Social? 
A Assembléia Popular considera a decisão do Tribunal Regional 

Federal, de abrangência nacional, uma vitória dos trabalhadores. E entende 

que as empresas só vão cumprir essa decisão com a pressão do povo 

organizado. 

Por isso são muito importantes as orientações a seguir: 

?quem consome até 80 kwh/mês: o reconhecimento é automático; 

?quem consome de 80 a 220 kwh/mês: o gasto de energia da família 

não pode ultrapassar o chamado “limite máximo regional”, que em SP é de 

220 kwh/mês e as ligações devem ser monofásicas; em nosso estado lutamos 

também para que as ligações bifásicas sejam atendidas;

?quem consome até 100kwh:lutamos para que seja gratuito o 

fornecimento de energia (isto já funciona no Paraná);

?debater e esclarecer o povo sobre o seu direito em assembléias 

populares, igrejas, associações, sindicatos e outros; 

?o responsável pela conta de luz deverá preencher e assinar uma 

auto declaração (temos o modelo) e, imediatamente, a empresa deverá 

cadastrá-lo na tarifa social; 

?orientamos que as entregas sejam de forma coletiva nas agências 

distribuidoras de energia (AES/ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTES) e que 

as pessoas fiquem com cópias das auto declarações;

?todos os grupos que entregarem suas auto declarações nas 

agências distribuidoras de energia (AES/ELETROPAULO, CFFL, 

BANDEIRANTES) devem informar, por favor, a Assembléia Popular - SP.

Você sabia?
* Que enquanto as famílias que consomem 100kwh em SP 
pagam R$ 27,64, a VALE (do Rio Doce) paga por 100kwh R$ 
3,30;
* Que a ALCOA (EUA) paga R$ 4,50 por 100kwh negociado 
até 2024;
* Que nos últimos 10 anos, a tarifa de energia elétrica 
aumentou cerca de 400%.  

Assembléia Popular - SP 

plebiscitoalcasp@yahoo.com.br
(11) 3105-2516 (seg à sex de 14 às 18h)

www.ciranda.net/assembleiapopular
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