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RELATÓRIO 

 
 

O presente processo foi instaurado tendo em vista o recebimento da Carta DIREG – 

15/22i da Concessionária CEG, visando à atualização de tarifas de Gás Natural e Gás 

Liquefeito de Petróleo – GLP, com vigência a partir de 01/05/2022. Segue, portanto, a citada 

Carta: 

“(...) A CEG vem, pela presente, comunicar a V.Sa. que, conforme previsto no Contrato de 

Concessão de Serviços Públicos de Gás Canalizado, assinado entre o Governo do Estado 

do Rio de Janeiro e a CEG, e considerando que: 

1º As decisões do Poder Judiciário aos 28.12.21, pelo Plantão Judiciário, emitidas pelo 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito, Carlos Alberto Machado, nos processos movidos por 

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG e pelo Estado do Rio de 

Janeiro, respectivamente sob números 0327744-54.2021.8.19.0001 e 0328074- 

51.2021.8.19.0001 , determinaram - em caráter de tutela de urgência - a manutenção dos 

termos dos contratos de compra e venda celebrados com vigência até 31.12.2021, para os 

próximos 12 meses (até 31.12.2022), ou até que o CADE analise o pleito das 

Concessionárias impactadas, bem como que haja a completa abertura do mercado; 

2º Conforme se depreende das r. decisões, em todas há determinação pela manutenção das 

condições anteriormente pactuadas entre a Naturgy e a Petrobras, sendo assim mantida a 

fórmula de preços do referido contrato, o qual prevê o custo do gás reajustável 

trimestralmente a partir de Fev/22; 

Atualizará as tarifas de gás canalizado, com vigência e aplicação a partir de 01/05/2022, e 

aplicação em 30 dias a contar da data de publicação, conforme segue: 

 

1. Aos clientes de Gás Natural 
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• Da variação de 21,7% do custo médio ponderado do gás (CMPG), para o período de 

maio/22 a julho/22, conforme metodologia de cálculo aprovada na Deliberação nº 2.751 

de 26/11/2015; 

• Conforme Deliberação AGENERSA Nº 298/2008, o repasse do CMPG para as tarifas de 

gás natural é realizado através do custo alocado; 

• Em atendimento ao Ofício AGENERSA/PRESI nº 199/2018, de 12 de abril de 2018, 

encaminhamos em anexo a planilha de cálculo da CMPG, Nota Técnica explicativa, 

documentos de faturamento com o supridor de gás e planilha de cálculo do custo alocado;  

 

2. Aos clientes de GLP 

• Manutenção do custo total do GLP (com parcela adicional), para o mês de maio/22, em 

relação ao custo referente a abril/22; 

• Nas tarifas vigentes constam o repasse de 16/18 da Parcela Adicional de R$ 0,0886/kg, 

visando compensar o montante de R$ 52,2 mil Reais, acumulados de set/20 a nov/20, em 

18 parcelas iguais; 15/18 da Parcela Adicional de R$ 0,0751/kg, visando compensar o 

montante de R$ 44,3 mil Reais, acumulado em dez/20, em 18 parcelas iguais; e 14/18 da 

Parcela Adicional de R$ 0,0726/kg, visando compensar o montante de R$ 42,1 mil Reais, 

acumulado em jan/21; em 18 parcelas iguais, aplicáveis a partir de fevereiro/21, conforme 

estabelecido na Deliberação nº 4.165/2020, segundo o cálculo demonstrado na tabela a 

s

e
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u

i

r

: 

 

 

 

 

 

 

3. Do valor unitário do Fundo Orçamentário Temporário (FOT): 

• Repasse do valor unitário do Fundo Orçamentário Temporário (FOT) de R$ 0,01640 

R$/m³, conforme cálculo demonstrado no Anexo II. Os comprovantes de recolhimento do 

FOT, realizados pela Concessionária, encontram-se no Anexo VIII; 
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• FOT é aplicado aos clientes de GN do mercado convencional, exceto àqueles com 

diferimento de ICMS; Naturgy Av. das Américas, 4200 Barra da Tijuca – 22640-907 Rio 

de Janeiro - RJ - Brasil Tel.: +55 21 3115-6565 www.naturgy.com.br 

• O Decreto Estadual 47.057, que regulamentou o Fundo Orçamentário Temporário – 

FOT, instituído pela Lei Estadual 8.645, de 9.12.20, substituiu o antigo Fundo Estadual de 

Equilíbrio Fiscal – FEEF; 

• Vale lembrar que o repasse do valor unitário do FEEF foi incorporado às tarifas a partir 

da vigência de 01/08/17, em respeito à Lei nº 7.428/16, alterada pela Lei nº 7.593/17 e 

8.645/19, regulamentada pelos Decretos 45.810/16, 45.965/17 e 47.057/2020 e pela 

Resolução SEFAZ 33/17; 

• Cabe informar ainda que, em 24 de agosto de 2017, foi promulgada a Lei nº 7.659, que, 

dentre outras alterações, estendeu a vigência do FEEF para 31 de dezembro de 2020, 

alterando o art. 15 da Lei nº 7.428. 

 

Informa-se ainda que a estrutura tarifária anexa, vigente a partir de 01/05/22, foi 

publicada em 31/03/22, nos jornais “O Dia” e “Diário Comercial” e seguem no Anexo X. 

(...) 

 

A Naturgy se coloca à disposição de V.S.ª para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

(...)”. 

 
 

             Em anexo a Carta acima transcrita, a CEG juntou, ainda, Tabela com o cálculo do 

CMPG e Nota Técnica explicativa sobre CMPG; o Cálculo do Valor Unitário de Repasse do 

FOT;  Tabela contendo os novos valores tarifários; Valores de custo do gás alocado por tipo 

de consumidor e alíquotas de tributos; Cálculo do custo alocado; Metodologia aplicada de 

cálculo das tarifas; Cópias de Notas Fiscais de GLP para o cálculo das tarifas de GLP;  

Comprovantes de Pagamento do FOT; Documentos de Faturamento de GN emitidos pela PB; 

e cópia das publicações veiculadas nos jornais ‘Diário Comercial’ e ‘O Dia’. 

 

A CAPET, após detida análise das documentações juntadas ao feito pela Regulada, 

emitiu Parecer Técnicoii e, com base nos cálculos apresentados, entendeu pela homologação 

do reajuste tarifário, sem divergência em relação aos valores, como segue: 

“Em atendimento ao despacho (30832669), apreciamos o pleito de realinhamento 

tarifário da Concessionária CEG, mas reportando-nos preliminarmente aos fatos 

ocorridos por ocasião do pleito de reajuste do GN e GLP em 01/01/2022. Portanto, 

temos que: 

   

http://www.naturgy.com.br/
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34361354&id_procedimento_atual=34306346&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120004134&infra_hash=3bc81d4da7b1eb2a63f1ac36135d031f9cf0e471b13849c8067068ed4cd14b15
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Dos fatos 

1. Considerando as Decisões Judiciais que asseguraram a manutenção dos termos 

dos contratos de compra e venda celebrados com a vigência até 31/12/2021, para os 

próximos 12 meses, ou até o CADE analise o pleito das Delegatárias impactadas, 

bem como que haja a completa abertura de mercado; 

 

2. Observando, q decisão liminar de Agravo de Instrumento, que reconheceu o 

direito ao reajuste tarifário propriamente dito, previsto na cláusula sétima do 

Contrato de Concessão, notadamente sobre o realinhamento das margens das 

concessionárias pelo IGP-M, mas condicionado à aplicação imediata de um 

percentual de 10,74% (dez inteiros e setenta e quatro centésimos por cento), relativa 

ao acumulado do IPCA no período de apuração e o incremento integral do IGP-M de 

17,78% (dezessete inteiros e setenta e oito centésimos por cento) para o segmento 

termelétrico; 

 

3. Em relação ao GLP, a Deliberação AGENERSA 4165/2020, no art. 1°, reconheceu 

o direito ao reajuste das margens tarifas e autorizou a aplicação do reajuste 

escalonado em 1/18 avos até dezembro de 2022;           

 

4. A Concessionária CEG, através do Ofício DIREG-015/2022 (30782560), de 

31/03/2022, manifesta-se sobre os seguintes pontos: 

4.1. Em relação ao GN, comunica: 

4.1.1. A variação de 21,7% (vinte e um inteiros e sete décimos por cento) do 

custo médio ponderado do gás (CPMG), para o trimestre de maio a 

julho/2022, conforme metodologia de cálculo aprovada na Deliberação n° 

2751 de 26/11/2015. 

4.1.2. Da mudança da incidência do Fator de Tributos nas tarifas de gás 

natural visando excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, 

conforme explicitado no Ofício DIREG 073/2021; 

4.1.3. Repasse do valor unitário do Fundo Orçamentário Temporário (FOT) de 

R$ 0,0164 R$/m³, conforme cálculo demonstrado no Anexo II (30782562). Os 

comprovantes de recolhimento do FOT, realizados pela Concessionária, 

encontram-se no Anexo VIII (30782562); 

   

4.2. Em relação ao GLP, comunica: 

4.2.1. O fato de que não houve variação no custo do GLP para o mês de maio 

de 2022, em relação ao custo componente da tarifa em vigor desde abril de 

2022; 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34306348&id_procedimento_atual=34306346&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120004134&infra_hash=28d747401847e2164367a1d38018e24746429d6fb8d76a524dac7e32bd4528c0
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34306350&id_procedimento_atual=34306346&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120004134&infra_hash=de9b5342ef71708afdb0190d5623b4c4c7efa133b895fbb33e2f1bcad425cb2c
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4.2.2. Informa a aplicação das seguintes parcelas adicionais, conforme 

demonstrados nos anexos apresentados: 

4.2.2.1. De 16/18 da parcela adicional de R$ 0,0886/kg, visando compensar o 

montante de R$ 52,2 mil, acumulados de set/20 a nov/20, em 18 parcelas 

iguais; 

4.2.2.2. De 15/18 da parcela adicional de R$ 0,0751/kg, visando compensar o 

montante de R$ 44,3 mil, acumulado em dez/20, em 18 parcelas iguais; 

4.2.2.3. De 14/18 da parcela adicional de R$ 0,0726/kg, visando compensar o 

montante de R$ 42,1 mil acumulado em jan/21, em 18 parcelas iguais. 

            

4.3. Informa que foi publicada em 31 de março de 2022 (30782562), nos 

jornais "Diário Comercial" e "O Dia", o comunicado de atualização de 

tarifas; 

   

Das Análises – Da revisão imediata 

5. Conforme disposto no contrato de concessão, cláusula sétima, o critério adotado 

para fixação das tarifas foi o da tarifa limite (também conhecido como “price cap”), 

que implica fixar um limite máximo para a tarifa, visando proteger o consumidor do 

poder dos monopólios naturais de impor preços maiores que aqueles praticados sob 

regime de concorrência, fazendo com que as concessionárias atuem como se 

estivessem sob regime de competição; 

  

6. Este regime tarifário evita excessos típicos de monopólio e incentiva as empresas a 

buscarem maior eficiência operacional, usufruindo, assim, dos ganhos de 

produtividade que obtiverem nos períodos que antecedem as revisões quinquenais; 

  

7. Com base no conceito de tarifa-limite, pode-se dizer que esta é condicionalmente 

fixa, mas se aceitam correções decorrentes da evolução de um índice de preços ou da 

pressão dos custos de insumos controlados. Nesta linha, o disposto no Contrato de 

Concessão da CEG, cláusula sétima, parágrafos 14, 16 e 17, objetiva proporcionar 

ao concessionário a possibilidade de efetuar os ajustes na tarifa mantendo-se o 

equilíbrio econômico financeiro do negócio; 

  

8. Com efeito, o contrato de concessão dispôs sobre as condições que ensejariam o 

reajuste e revisão das tarifas, como segue: 

  

• Revisão imediata em decorrência de alteração nos custos de aquisição do gás, para 

mais ou para menos, mediante a apresentação da estrutura tarifária 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34306350&id_procedimento_atual=34306346&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120004134&infra_hash=de9b5342ef71708afdb0190d5623b4c4c7efa133b895fbb33e2f1bcad425cb2c
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ajustada, podendo aplicá-la imediatamente, desde que dê prévia ciência ao Ente 

Regulador e aos consumidores com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias; 

• Revisão imediata em decorrência de acréscimo ou redução de tributos, salvo 

impostos incidentes sobre a renda; 

• Atualização monetária por meio de revisão anual da tarifa-limite, com base na 

variação do IGP-M, dando ciência prévia ao Ente Regulador e aos consumidores 

com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias; 

• Revisão quinquenal; 

   

Conclusões 

 9. Esta CAPET procedeu aos cálculos para verificação das tarifas-limite atualizadas 

pela CEG, para o GN e GLP Residencial e Industrial, inclusive quanto ao exato 

efeito da redução do fator de tributos. Através do documento "Anexo Reajuste de 

Tarifas GN e GLP MAIO.2022 – CEG” (31058283), apresentamos os resultados 

alcançados a vigorar a partir de 01/05/2022, sem divergências com os valores da 

Delegatária e atendendo ainda aos ditames tarifários da III Revisão Quinquenal, 

enquanto não forem estabelecidos os parâmetros da IV Revisão. 

9.1. Para compensação dos reajustes não aplicados no GLP, a Delegatária, 

baseou-se, conforme Anexo IV (30782562), na soma das diferenças das 

receitas não recolhidas e nos volumes das vendas de GLP desse período, tendo 

o seu produto adicionado ao custo da molécula; 

 9.2. Em relação à tabela tarifária em vigor em 14/03/2022, o percentual 

médio de aumento do GN é de 14,604% (quatorze inteiros e seiscentos e 

quatro milésimos por cento). 

 9.3. Em relação à tabela tarifária em vigor em 01/04/2022, não houve reajuste 

real nas tarifas de GLP; 

 9.4. Quanto ao expressivo reajuste nas tarifas, foi motivado pelo aumento do 

custo do insumo pela Petrobras, fornecedor monopolista; 

   

10. Considerando-se esses cálculos, temos entendimento pela homologação do 

realinhamento tarifário, de acordo com o quadro apresentado por esta CAPET a 

vigorar a partir do dia 01 de maio de 2022, consubstanciados no item 9”. 

 

Em seguimento, por decisão proferida pelo Conselho Diretor na 9ª Reunião Interna de 

2022, Resolução 31105007, o presente processo foi redistribuído para minha relatoria. 
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Após breve relato do feito, a Procuradoria da Agenersa, mediante Parecer 

Conclusivoiii, concluindo como segue: 

“Ante o exposto, recomendamos: 

(i) seja homologado o repasse das referidas parcelas adicionais à estrutura 

tarifária do GLP, conforme cálculos apresentados pela CAPET; 

(ii) a manutenção das tarifas de GN atualmente praticadas pela CEG, 

postergando-se a discussão da implementação do reajuste trimestral do custo da 

molécula de GN, prevista no contrato de fornecimento com a PB, à conclusão da 

4ª Revisão Quinquenal; 

(ii) que eventual repasse do custo da molécula do GN para a estrutura tarifária 

praticada pela CEG, após a conclusão da 4ª Revisão Quinquenal, considere as 

margens de distribuição atualizadas, em linha com a decisão liminar referida, 

caso essa esteja em vigor; 

(iii) seja homologado o repasse do valor unitário do FOT para a tarifa do GN do 

mercado convencional, em linha com a legislação setorial e os comprovantes de 

recolhimento apresentados.” 

 Por fim, a CEG foi instada a apresentar Razões Finais, sempre em respeito ao 

contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, por meio do Ofício 

AGENERSA/CONS-02 SEI nº 48/2022iv.  

 

É o relatório. 

 

 

Vladimir Paschoal Macedo 
Conselheiro 

 

 

 
 

i Carta DIREG – 15/22 da CEG – SEI nº 30782560 e Anexo: SEI-30782562. 
ii Parecer Técnico AGENERSA/CAPET Nº 057/2022 – SEI-31056837. 
iii Parecer nº 51/2022/AGENERSA/PROC – SEI-31530163. 
iv Ofício do CODIR-VM enviado à CEG – SEI-31657679. 


