
 

CARTA No 53/2020 
Rio de Janeiro (RJ), 

17 de agosto de 2020. 
 

Ilmo. Sr. 
Silvio Carlos Santos Ferreira 
Conselheiro da Agenersa 

Ref.: Razões finais do processo E-22/007.300/2019  

Prezado Senhor, 

Conforme encaminhamento do Ofício Agenersa/SECEX SEI no 606, apresentamos contribuições 
nas razões finais ao processo E-22/007.300/2019 - Estudo e Reformulação Do Arcabouço 
Regulatório Para Autoprodutor, Auto Importador E Consumidor Livre - Concessionárias Ceg E Ceg 
Rio. O processo em questão já foi amplamente discutido em diversas oportunidades, em conjunto 
com a Agenersa e outros agentes do mercado. Ao mesmo tempo, temos acompanhado avanços 
importantes nas discussões sobre o novo marco regulatório federal para o gás natural, que, 
através de sua aprovação, significativos investimentos poderão ser destravados em todo o país. 

Não obstante, o papel dos estados se mantém essencial na capacidade de implantação desses 
projetos, ou seja, a capacidade do estado em atrair investimentos está, também, diretamente 
relacionada ao ambiente de negócios estabelecido na regulamentação estadual. Nesse sentido, 
alguns estados já avançam e até definiram metodologias para estruturação tarifária, como, por 
exemplo, Sergipe e o estado de São Paulo que, neste caso, já apresenta uma metodologia 
tarifária para Agentes Livres de Gás Natural. 

Tendo em vista que quanto mais tempo esperamos para dar segurança e previsibilidade jurídica 
para os investidores, mais atrasamos os benefícios gerados pelos novos investimentos que 
poderão ser absorvidos pelo Rio de Janeiro, se faz preponderante a finalização e detalhamento 
das regras do Mercado Livre de Gás Natural no Estado, conforme previsto na redação da 
Deliberação. E foi exatamente essa importância que se buscou explicitar na publicação recente 
da Firjan, “Rio a Todo Gás”. 

Assim, ressaltamos que enquanto o modelo fluminense para o Mercado Livre de Gás Natural não 
estiver definido - por mais que seja necessário fazer uso de metodologias tarifárias temporárias, 
com benchmarking em outros estados, para posterior detalhamento em processo público e com 
devida transparência, o que colocamos em risco é o desenvolvimento e a retomada econômica 
do Rio, que se faz ainda mais premente na recuperação fiscal e mitigação dos impactos da 
pandemia. 

Acreditamos que é a partir dos esforços conjuntos que seremos capazes de alcançar os melhores 
resultados socioeconômicos para o Rio de Janeiro. Colocamos à disposição, para informações 
adicionais, o contato com no telefone (21) 2563-4725 e e-mail fmontera@firjan.com.br. Certo 
de sua especial atenção, renovo protestos de estima e consideração 

 

Gerente de Petróleo, Gás e Naval da Firjan 


