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Relatora Conselheira Darcília Aparecida da Silva Leite 
 

DELIBERAÇÃO ASEP-RJ/CD Nº 538/04                    DE 18 DE NOVEMBRO DE 2004. 
 

CONCESSIONÁRIA CEG – EMISSÃO DE 
CONTA DE GÁS - CLIENTE COM 
FORNECIMENTO CORTADO. 

 
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
CONCEDIDOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ASEP-RJ, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais e tendo em vista o que consta no Processo Regulatório 
no E-33/100.405/2003, por maioria, 

DELIBERA: 
 
Art.1 º  -  Estabelecer que a cobrança de conta mínima mensal somente poderá ser 
realizada quando não verificada qualquer hipótese de paralisação do fornecimento de 
gás, seja manufaturado ou natural; 
 
Art.2 º  -  Baixar o processo em diligência, com vistas à propositura por esta Agência 
de Termo de Ajustamento de Conduta à Concessionária, para que, em 60 (sessenta) 
dias: 
 
a) a Câmara Técnica de Energia averigue, com a participação da Concessionária, a 

possibilidade de identificação dos consumidores abrangidos pelo programa de 
conversão, dos quais tenha sido cobrada conta mínima durante período de 
suspensão ou interrupção de fornecimento de gás, desde 13/11/2000, apurando 
os valores indevidamente pagos e indicando procedimento para a devolução em 
dobro em favor dos consumidores identificados. 

 
b) a Câmara Técnica de Política Econômica e Tarifária promova a atualização 

monetária dos valores apurados e a aplicação dos juros legais, levando em 
consideração o valor em dobro referente aos clientes identificados e o valor 
simples para o eventual conjunto de consumidores não identificados. 

 
Art.3 º  -  Determinar que o montante relativo ao conjunto de consumidores não 
identificados deverá ser considerado em prol da modicidade da tarifa, por ocasião da 
Revisão Qüinqüenal. 
 
Art.4 º  -  Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2004. 
 

João Paulo Dutra de Andrade 
Conselheiro Presidente 

 
Francisco José Reis 

Conselheiro  
 

Darcília Aparecida da Silva Leite 
Conselheira 

 
João Carlos da Silveira Loureiro 

Conselheiro 
 

José Carlos dos Santos Araújo 
Conselheiro 

(voto vencido) 
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