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OFÍCIO DIREG 0084/2022 

 
 
 

    Votorantim, 25 de abril de 2022. 
 

À 
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP  
Aos cuidados de  
Carina A. L. Couto 
Gerência de Estudos Regulatórios e de Mercado 
 
c.c.  
Marcus Vinicius Vaz Bonini 
Diretor de Regulação Econômico-Financeiro 
 
Referência: Ofício ARSESP 2022 00233 A 
Assunto: Informações adicionais. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da 
Cofins 
 
Prezada Senhora: 
 
Com cumprimentos, em atenção ao Ofício, supra, mencionado, pelo qual a ARSESP solicita 
informações desta Concessionária, que contemplem: 
 

1. faturamento bruto por segmento e demais receitas com suas respectivas rubricas, mês 
a mês, do período de março de 2012 a dezembro de 2021; 

2. créditos apurados de pis/cofins por segmento e demais receitas, por segmento (quando 
houver abertura), com suas respectivas rubricas, mês a mês, no período acima 
solicitado e,  

3. cópia do protocolo de habilitação dos créditos junto à Receita Federal do Brasil, 
 
vimos expor e esclarecer o quanto segue: 
 

1. faturamento bruto por segmento e demais receitas com suas respectivas rubricas, mês 
a mês, do período de março de 2012 a dezembro de 2021:  
 
Encontra-se no arquivo tipo excel, Anexo 1; 
 

2. créditos apurados de pis/cofins por segmento e demais receitas, por segmento (quando 
houver abertura), com suas respectivas rubricas, mês a mês, no período acima 
solicitado:  
 
Encontra-se no arquivo tipo excel, Anexo 2;  
 

3. cópia do protocolo de habilitação dos créditos junto à Receita Federal do Brasil: 
 
Encontra-se nos arquivos tipo PDF, Anexo 3 e Anexo 3.1. 
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Seguimos à disposição para quaisquer informações complementares consideradas 
necessárias. 
 
Agradecemos a atenção desta ARSESP e aproveitamos para renovar nossos votos de estima 
e consideração. 

  
 
 
  

Naturgy 
Alessandro Monteiro de Menezes 
Diretor de Regulação 
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