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Seminário interno discute tarifa social 

Regulação 

A implantação de tarifas sociais e 
as formas de subsidiá-las foram 
os principais pontos discutidos o 
primeiro seminário realizado na 
Agenersa neste ano, no dia 16 

de abril.  

No evento, o procurador do 
Estado Alexandre Aragão, o 
presidente da companhia Águas 
de Juturnaíba, Cláudio Abduche, 
e o gerente da Câmara Técnica 
de Política Econômica e Tarifária 
(Capet), Alexandre Guedes, 
discutiram ainda a cobrança de 
tarifa mínima e a adoção de 

subsídios cruzados. 

Na abertura, o conselheiro pre-
sidente José Carlos dos Santos 
Araújo lembrou que a tarifa 
social é tema de especial impor-
tância, pois, em breve, a água 
deve chegar ao bairro de Tamoi-
os, em Cabo Frio, área de popu-
lação carente, o que deve fazer 

que essa modalidade se torne 
uma realidade logo. 

O gerente da Capet notou que a 
tarifa social é uma opção de 

política pública, pois “quando se 
define no edital um tipo de tari-
fa, está-se definindo uma política 
pública, um perfil de tratamento 

que será dado a cada usuário”.  

A partir da esquerda o procurador Alexandre Aragão, o gerente da Capet 
Alexandre Guedes e o presidente da Águas de Juturnaíba, Cláudio Abduche. 

Com relação a tarifa social, em sua 
apresentação, o gerente citou 
estudo do Instituto Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) que defen-
deu a concessão de subsídios dire-
tos com base no cadastramento 

de beneficiários. 

Como exemplos da aplicação 
desse tipo de política, Guedes 
apresentou os mecanismos im-
plantados pelas companhias de 
saneamento do Paraná, de São 
Paulo e da prefeitura de Diadema 
para a implantação de tarifas soci-
ais. Em todos os três casos, havia 
a elaboração de um cadastro onde 
os beneficiados deveriam atender, 
entre outros critérios, a quesitos 

de renda. 

Para Guedes, a elaboração dessas 
listas seria melhor que a aplicação 

de critérios indiretos, como con-
sumo. Ele lembrou o caso da Regi-
ão dos Lagos, onde uma norma 
desse tipo beneficiaria também os 
veranistas, cujas casas ficam fecha-

das a maior parte do ano. 

Guedes notou, ainda, a necessida-
de de se subsidiar parte da conta 
mínima cobrada dos beneficiários 
de um programa de tarifa social. 
Em sua exposição, ele defendeu o 
uso de subsídios cruzados para 
viabilizar esse tipo de política. 
Como exemplo, ele citou a estru-
tura tarifária da CEG para clientes 
residenciais, onde os que conso-
mem mais pagam mais do que os 

que consomem menos. 

O procurador Alexandre Aragão 
ressaltou que tarifa social é uma 
forma de subsídio. Com base nis-

so, ele propôs dividir esse tipo de 
subsídios em externo,  dado pelo 
estado à empresa, e interno, pago 
pelo conjunto de usuários. Nas 
duas alternativas, o procurador se 
colocou contrário à adoção de 
subsídios. De um lado, ao pôr em 
dúvida a capacidade de o Estado 
honrar seus compromissos com a 
concessionária. De outro, ao ob-
servar que o subsídio via tarifa iria 

onerar ainda mais a classe média. 

O presidente da Companhia Á-
guas de Juturnaíba, Cláudio Abdu-
che, concordou com esse ponto, 
mas observou que “a água é um 
bem essencial, por isso deve ser 
objeto de política social.” Para ele, 
“o grande segredo, lá no fundo, é 

se criar regras claras de cadastro”. 

Continua na página 2 

Como aplicar esse tipo de tarifa? 



Entre abril de 2007 e abril de 
2008, o número de pendências 
em aberto na Ouvidoria da Age-
nersa caiu de 3,8 mil para 370. 
Isso significou redução de cerca 
de 10 vezes no número de pen-

dências em aberto. 

Chefe da Ouvidoria desde abril 
do ano passado, Maria Clara 
Canedo atribuiu esse resultado à 
maior integração entre seu setor 
e os departamentos das conces-
sionárias de energia e saneamen-
to responsáveis por atender às 
demandas recebidas pela agên-

cia. 

Um dos desdobramento citados 
dessa aproximação entre agência 
e concessionárias foi a recente 
publicação do site da Companhia 
Águas de Juturnaíba. “Ao perce-
bermos que havia várias recla-
mações dos usuários sobre a 
dificuldade de entrar em contato 
com a concessionária, sugerimos 
a criação do site”, observou 

Maria Clara. 

A qualidade do trabalho desen-
volvido na Ouvidoria da Agener-
sa rendeu outros frutos. A con-
cessionária Prolagos, por exem-
plo, solicitou a cooperação da 
agência quando criou seu pró-

prio serviço de ouvidoria. 

Mensalmente, o setor de Maria 
Clara recebe pelo 0800 24 90 
40, pela internet e pelo correio 
957 ocorrências. Destas, 229 

são reclamações ou denúncias. 

A maior parte dos casos é das 
concessionárias CEG e CEG 
RIO. Atualmente, há 235 recla-
mações em aberto sobre as duas 
companhias.  

Clara esclarece que a maioria 
delas diz respeito a problemas 
de atendimento, como o não 

comparecimento dos técnicos 
das firmas terceirizadas nos dias 

e horários marcados. 

Criada em 1997 como Câmara 
de Ouvidoria da Agência Regula-
dora de Serviços Públicos Con-
cedidos do Estado do Rio de 
Janeiro (Asep-RJ), esse serviço 
da Agenersa funciona como 
recurso de segunda instância 
para os consumidores que não 
se sentiram atendidos pelos 
SACs ou Ouvidorias das conces-

sionárias. 
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Em um ano Ouvidoria reduziu 10 vezes 

número de pendências em aberto  

Maria Clara é só sorrisos com os resultados da Ouvidoria no último ano.  

Consumidor 

Regulação 

No início de sua exposição, 
Guedes fez questão de diferenci-
ar a cobrança da conta mínima 
da tarifa social e do subsídio 
cruzado. Para ele, a primeira 
decorre dos custos para a oferta 
de um bem ou serviço distribuí-
do por meio de uma rede.  

Ele observou que isso exige 
investimentos altos que todos os 
usuários e potenciais usuários 
têm que pagar. 

Sobre esse ponto, o presidente 
da companhia Águas de Juturnaí-
ba, Cláudio Abduche, comentou 
que cobrança de conta mínima 

foi contemplada na Lei de Sanea-
mento (Lei 11.445/2007). 

Cláudio informou ainda que há 
consenso entre os desembarga-
dores sobre a legalidade da co-
brança da tarifa mínima. De 
acordo com Abduche, os juízes 
teriam pacificado o entendimen-
to que a tarifa a ser cobrada 
deve ser a do medidor, desde 
que superior à mínima. 

Para Alexandre Aragão, procu-
rador do Estado e professor da 
Uerj,  a cobrança de tarifa míni-
ma é uma questão de política 
pública que pode ser fixada “ou 

pelo legislador, ou pelo poder 
concedente ou, em última ins-
tância, pela Agência Reguladora 
via contratos de concessão.” 

Aragão, contudo, entende ser 
justa essa cobrança em razão da 
necessidade de se manter a ofer-
ta de um serviço público bem 
como da demanda de investi-
mentos futuros na ampliação da 
rede.  

Ele notou que “tratando-se de 
redes de serviços públicos, o 
que mais temos que buscar é a 
segurança e a continuidade da 
preservação do serviço.”  

Cobrança de conta mínima é consenso 
(continuaçao da página 1) 
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Com a reunião de avaliação das 
visitas às instalações da CEG, no 
Rio, foi concluída a primeira fase 
do Programa de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal (PAP) da Agener-
sa. A reunião foi realizada no dia 
12 de maio, às 14h, no auditório 

da agência. 

O objetivo da primeira fase do 
programa era dar aos funcioná-
rios uma visão completa do 
trabalho desenvolvido pelas 

concessionárias. 

Permitir a maior integração da 
equipe foi outra meta dessa fase 
do programa. “As visitas técnicas 
foram uma oportunidade de 
estarmos juntos, trocarmos 
idéias e ver a operação das con-
cessionárias em seu dia-a-dia”, 
observou a conselheira Darcília 
Leite. 

Os funcionários foram divididos 
em dois grupos de forma a man-
ter o perfeito funcionamento da 
agência durante as visitas. Cada 
grupo realizou seis visitas técni-
cas. As quatro primeiras foram 
às concessionárias de saneamen-

to, na Região dos Lagos. 

Ao longo dessas visitas, os servi-
dores conhecerem todo o ciclo 
da água – de sua captação no 
reservatório da represa de Ju-
turnaíba até o lançamento do 
esgoto tratado em rios e lagoas 
–, bem como as principais insta-
lações das empresas Águas de 
Juturnaíba e Prolagos. 

Na parte de energia, cada grupo 

visitou as instalações da CEG. O 
programa incluiu a central de 
atendimento ao consumidor, o 
centro de controle, os laborató-
rios de qualidade do gás e cali-
bração de instrumentos de me-
dição, assim como o de testes 
de equipamentos domésticos, 
responsável pela certificação de 
fogões e aquecedores. 

Aperfeiçoamento  

Equipe da Agenersa durante visita a Estação de Tratamento de Esgoto de 
Búzios, da Prolagos. Ao centro a conselheira Darcília Leite. 

Com a indicação do regulador 
Pedro A. M. Pequeno para ser o 
interlocutor da agência junto à 
Secretaria de Estado do Ambien-
te (SEA), a Agenersa passou a 
integrar o esforço do governo 
do estado de auxiliar os municí-
pios fluminenses na implantação 

de aterros sanitários. 

A agência foi convidada a partici-
par dessa iniciativa pelo então 
secretário do Ambiente, Carlos 
Minc. Em ofício, o secretário 
declarou considerar importante 
a contribuição da Agência para 
avaliar as demandas crescentes 
dos municípios quanto às melho-
res alternativas de regulação dos 
serviços e de cooperação inter-
municipal, visando a equacionar-
mos a dramática realidade dos 

conhecidos “lixões fluminenses”. 

Na resposta ao convite, o conse-
lheiro-presidente José Carlos 
dos Santos Araújo lembrou que 
a lei que criou a agência estabe-
leceu, entre suas atribuições, a 
regulação das atividades de cole-
ta e tratamento de lixo realizada 
por empresas concessionárias do 
Estado ou dos municípios, neste 

caso, mediante convênio. 

O conselheiro presidente obser-
vou ainda que, na função de 
interlocutor, Pedro Pequeno 
levará a experiência da agência 
reguladora “como forma de 
estudar e propor melhores alter-
nativas de regulação nos serviços 
municipais e intermunicipais 
iniciados por esta Secretaria de 

Estado de Ambiente.” 

Agenersa participa de projeto 

de aterros sanitários da SEA 

Conselheiro da  
Agenersa eleito para 

diretoria da Abar 

O conselheiro Sérgio Raposo 
foi eleito vice-presidente regio-
nal Sudeste da Associação Brasi-
leira de Agências Reguladoras 
(Abar). A escolha de Raposo foi 
feita durante a Assembléia Geral 
Ordinária, realizada nos Auditó-
rio do DER/RJ, no último doa 
30 de abril. A nova diretoria 
tem mandato de dois anos. 

Sérgio entrou para o Conselhor 
Diretor da Agenersa em maio 
deste ano. Ele é formado em 
Direito, Economia e Administra-
ção. A maior parte de sua car-
reira profissional foi feita no 
Grupo Roberto Marinho, tendo 
trabalhado na TV Globo e no 
Banco ABC-Roma. 

Regulação 
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Entre janeiro e abril deste ano, 
a Câmara Técnica de Energia  
(Caene) da Agenersa realizou 
82 fiscalizações em obras reali-
zadas pelas concessionárias de 
gás. Como resultado, foram 
enviados 19 relatórios de visi-
tas com os problemas encon-
trados para que as empresas 

tomem as medidas necessárias. 

Segundo gerente da Câmara 
Técnica de Energia, Jorge Cal-
fo, o programa de fiscalização, 
aprovado pelo Conselho Dire-
tor em dezembro de 2007, foi 
implementado em duas etapas. 
Na primeira, as fiscalizações 
foram feitas sem se informar as 
concessionárias com o intuito 
de se ter um panorama da 
situação. “A maior parte dos 
problemas encontrados dizia 
respeito à sinalização”, decla-

rou Calfo. 

Na etapa seguinte, os técnicos 
da Caene vão agendar com as 
concessionárias as fiscalizações 
das obras. Estas serão escolhi-
das com base na listagem infor-
mada mensalmente pela CEG e 
pela CEG RIO. Segundo Calfo, 
a Instrução Normativa 01 de 
2007 estabelece que as fiscali-
zações sejam informadas às 

empresas. 

Paralelamente a este trabalho, 
a equipe da Caene continuará 

com as inspeções de locais de 
incidentes e as verificações de 
atendimento às deliberações. 
Estas fiscalizações visam com-
provar se as concessionárias 
atenderam ao estabelecido nas 
deliberações aprovadas pelo 
Conselho Diretor nas Sessões 

Regulatórias. 

Uma das verificações mais 
recentes foi no conjunto No-
ronha Torrezão, em Niterói, 
para averiguar se problemas 
nas obras de instalação da rede 
de distribuição de gás natural 
haviam sido corrigidos. 

Caene realizou 82 fiscalizações até abril 

Energia 

Calfo durante inspeção do city gate de Rio das Flores, em 2007. 

Petrobras abrirá sua  
biblioteca para a  

Agenersa 

Em breve, os funcionários da 
Agenersa terão acesso à Bibli-
oteca da Petrobras, segura-
mente o maior acervo técnico 
no país nas áreas de petróleo e 
gás. Os entendimentos foram 
iniciados ainda no ano passado. 
Pelo o que foi negociado, dez 
funcionários terão o direito de 
consultar o acervo, sendo que 
apenas três poderão retirar 
livros. A Biblioteca da Petro-
bras tem 133 mil volumes. 

Procuradoria 

Desde 7 de abril, a Procurado-
ria da Agenersa tem a sua fren-
te um procurador do Estado, o 
doutor Luís Marcelo do Nasci-
mento. Com a nomeação de 
Luís foi realizada uma das me-
tas da atual administração da 

agência. 

Aprovado no concurso de 
2006, o novo procurador está 
empolgado com o desafio de 
trabalhar na área de regulação. 
“Sempre foi um tema que me 
interessou muito, por ser uma 
área relativamente nova onde 
há muito o que explorar”, 
declarou.  

Luís formou-se em Direito pela 
Universidade Estácio de Sá, em 
2004. Antes de entrar para a 

Procuradoria Geral do Estado 
(PGE), trabalhou nove anos na 

Prefeitura do Rio. 

Junto com Luís, também veio 
uma estagiária da PGE, a estu-

dante Bruna Vieira dos Santos. 

De outubro de 2007 a abril 
deste ano, a procuradoria da 
Agenersa foi chefiada pela dou-

tora Flavine Metne.  

Nomeado novo procurador da Agenersa 

A nova geração do direito regulatório: Bruna, Luís e Flavine. 


