
 

NOTA TÉCNICA PRELIMINAR- NTG N° 02/2015 

 

Assunto: Abertura de Consulta Pública com a 

proposta de deliberação estabelecendo os 

procedimentos e as condições para a 

prestação de atividades atípicas aos usuários 

serviço público de distribuição de gás 

canalizado pelas concessionárias de gás do 

Estado de São Paulo. 
 

I - DO OBJETIVO 

Propor minuta de deliberação para estabelecer os procedimentos e as 

condições para a prestação de atividades atípicas ao serviço público de 

distribuição de gás canalizado pelas concessionárias de gás do Estado de São 

Paulo. 

 

 

II – DOS FATOS 

Visando apresentar aos interessados na questão acima descrita, assim como 

criar procedimentos e condições para comercialização de atividades atípicas 

pelas concessionárias de distribuição de gás canalizado, a ARSESP elaborou a 

presente Nota Técnica, que tem como intuito apresentar e justificar a 

elaboração da mencionada Deliberação. 

Primeiramente, transcreveremos as citações encontradas na Portaria CSPE - 

160, de 20/12/2001, que dispõe sobre as Condições Gerais de Fornecimento 

do Gás Canalizado, que respaldam a normatização da presente matéria. 

Inicialmente a prestação de outros serviços, assim como, a cobrança de 

valores na fatura de gás canalizado estava restrita a portaria do órgão 

regulador, a qual transcrevemos abaixo: 

Portaria CSPE - 160, de 20/12/2001. 

“Art. 50. Além das informações relacionadas no artigo anterior, 
fica facultada à Concessionária, a inclusão, na Fatura de Gás, 
de outras informações, bem como veiculação de publicidades 
comerciais ou institucionais, desde que não interfiram nas 
informações obrigatórias, vedadas mensagens político-
partidárias. 



Parágrafo Único - Fica também facultada à Concessionária, 

mediante acordo e autorização, por escrito, do Usuário, a 

inclusão na Fatura de Gás, de forma discriminada, a cobrança 

de outros serviços, observado o previsto § 7o do Artigo 60 e 

no Artigo 76.” 

Da sua publicação até os dias de hoje, surgiram diversas demandas referentes 

às atividades atípicas, tais como, venda de seguro e comercialização de planos 

de saúde, que levaram o regulador a tomar a decisão de estudar solução mais 

alinhada com os preceitos da atualidade. 

 

III. DA ANÁLISE 

III.1 – Dispositivos Legais 

Inicialmente, cabe destacar os preceitos legais que ensejam tal discussão, 

além da possibilidade da concessionária prestar outras atividades além da 

principal. 

A Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de 

concessão e da prestação de serviços públicos, previstos no artigo 175 da 

Constituição Federal, prevê em seu artigo 11 que: 

“Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço 
público, poderá o poder concedente prever, em favor da 
concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras 
fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, 
acessórias ou de projetos associados, com ou sem 
exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, 
observado o disposto no art. 17 desta Lei. 

Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo 
serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato.” 

 

Tal como no setor elétrico o segmento de gás canalizado, possibilitou às 
concessionárias a permissão de atuarem em atividades estranhas ao serviço 
prestado, desde que dispostonos seus respectivos Contratos de Concessão. 

Assim os Contratos de Concessão firmados entre o Poder Concedente e as  
distribuidoras de gás canalizado estabelecem na segunda subcláusula da 
cláusula primeira o seguinte: 

CONTRATO DE CONCESSÃO N° CSPE/01/99 (COMGÁS) 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 



Segunda Subcláusula - A CONCESSIONÁRIA aceita que a 
exploração dos serviços públicos de distribuição de gás 
canalizado, que Ihe é outorgada, deverá ser realizada como 
função de utilidade pública prioritária, comprometendo-se 
somente a exercer outras atividades empresariais, mediante 
previa e expressa autorização da CSPE, desde que não 
interfiram na atividade principal da CONCESSIONÁRIA e que 
as receitas auferidas, sejam contabilizadas em separado, nos 
termos da Oitava Subcláusula da Cláusula Décima Quarta, e 
contribuam parcialmente para o favorecimento da modicidade 
das tarifas dos serviços públicos de distribuição de gás 
canalizado, que serão consideradas nas revisões de que trata a 
Cláusula Décima Terceira deste Contrato. (grifo nosso) 

Como se pode notar, os próprios contratos de concessão estabelecem que as 
distribuidoras de gás canalizado podem prestar serviços “outros serviços 
empresariais”, desde que o façam mediante prévia autorização do regulador, 
não interfiram na atividade principal e as receitas auferidas sejam 
contabilizadas em separado, com o intuito de favorecer a modicidade tarifária. 

Outrossim, importante salientar que, outros tipos de serviços como as 
atividades acessórias  já são praticados pelas concessionárias de gás 
canalizado, porém, com o passar do tempo, novos serviços foram surgindo 
além daqueles previstos e aprovados pela ARSESP, o que gerou a 
necessidade de uma atualização e alteração dos dispositivos vigentes. Abaixo, 
transcrito, Portaria CSPE - 160, de 20-12-2001, artigo 76 contido nas 
Condições Gerais de Fornecimento: 

“Artigo 76 - Os valores dos serviços correlatos, acessórios, bem 
como taxas, cobráveis dos interessados ou dos Usuários, são 
calculados com base em tabela específica. 

§ 1o - A cobrança dos serviços previstos neste Artigo é 
facultativa e só pode ser feita em contrapartida de serviço 
efetivamente prestado pela Concessionária. 

§ 2o - A cobrança de qualquer serviço obriga a Concessionária 
a implantá-la em toda a sua área de Concessão, para todos os 
Usuários. 

§ 3o - As taxas e os valores cobrados pela Concessionária 
relativos aos serviços correlatos à prestação dos serviços de 
distribuição de Gás devem ser previamente aprovados pela 
CSPE. 

§ 4o - As taxas e os valores a serem cobrados pela 
Concessionária relativos aos serviços acessórios à prestação 
dos serviços de distribuição de Gás devem ser homologados 
pela CSPE.” 

 



III.2 - Tipologia dos Serviços Prestados 

Feita a apresentação da fundamentação legal da presente proposta de 
Deliberação e constatado que a prestação de serviços, seja por meio de 
atividade  atípica, acessória ou correlata, por parte das concessionárias de gás, 
é possível de operacionalização, faz-se necessário tipificar os serviços para 
que o controle e fiscalização do regulador tenha seu trabalho facilitado, de 
forma a atender os preceitos jurídicos da modicidade tarifária. 

Atualmente as concessionárias já praticam serviços, denominados correlatos, 
que possuem seus preços previamente aprovados pela Arsesp, por meio de 
uma tabela de preços que é disponibilizada aos interessados. Tomando-se por 
base esta relação de serviços, pode-se segregar as atividades desenvolvidas 
em dois grandes grupos: i) aqueles prestados exclusivamente pelas 
concessionárias e relacionados diretamente a atividade principal da empresa, 
portanto, devem ser aprovados previamente pela Agência.Exemplos destes 
serviços: verificação de consumo de medidor, pedido de ligação e religação do 
serviço de gás canalizado e, ii) aqueles que podem ser realizados tanto pela 
concessionária quanto por terceiros sendo que, em ambos os casos, devem 
estar de acordo com a legislação concorrencial e de defesa do consumidor. 

Desta maneira, para facilitar a compreensão do presente tema, a Agência 
estabelece quatro conceitos quanto às atividades que serão desenvolvidas ao 
usuário: 

(i) Atividade Principal: exploração dos serviços públicos de distribuição 
de gás canalizado, exercida exclusivamente pela concessionária, 
conforme previsto no Contrato de Concessão; 

 
(ii) Atividade Atípica: atividade cuja prestação do serviço, embora possa 

utilizar a estrutura do serviço público de distribuição de gás 
canalizado e dos sistemas associados a esse serviço, não é 
intrínseca ou relacionada à atividade principal da concessionária e 
pode ser desenvolvida tanto pela concessionária como por terceiros, 
com observância à legislação de defesa do consumidor e a 
legislação de defesa da livre concorrência; 

 
(iii) Atividade Correlata: atividades diretamente vinculada à atividade 

principal, prestada exclusivamente pela concessionária; 
 

(iv) Atividade Acessória: atividade que possua vínculo direto ou 
complementar com a atividade principal e que pode ser prestada 
tanto pela concessionária quanto por terceiros 

Assim, levando-se em consideração o conceito dado às atividades atípicas, 
embora possam utilizar a estrutura dos serviços públicos de distribuição de gás 
canalizado e dos sistemas associados ao serviço, que é o objeto principal do 
contrato de concessão, essas atividades não são intrínsecas ou a ela 
relacionadas, podendo ser desenvolvida, tanto pela Concessionária quanto por 
terceiro. 



. 

Não obstante a possibilidade de propaganda ou publicidade de bens ou 
serviços em faturas de gás, as quais podem ser implantadas utilizando-se a 
estrutura de custo da distribuidora, essas atividades devem reverter em 
benefícios diretos e indiretos para o usuário e para a empresa.  

No que tange a qualidade do serviço esta atividade, por ocorrer à conta e risco 
da concessionária, não poderá ser fator de perda no padrão de fornecimento 
de gás, nem gerar quaisquer efeitos compensatórios na tarifa em caso de 
prejuízo e, ao contrário, no caso de lucro, seus resultados devem ser 
compartilhados com o usuário, via modicidade tarifária. 

Outro ponto que não pode ser desconsiderado é a livre concorrência no 
mercado de terceiros, pois a concessionária não deverá interferir na opção do 
usuário por este ou aquele produto, muito menos oferecer vantagens para a 
aquisição de serviços a ser incluído em sua fatura de gás. 

Olhando pelo lado do usuário e observadas às condições a serem 
estabelecidas, deve-se ficar claro que, a ARSESP, tal como já ocorrido com 
outra agência reguladora, não cercearia a liberdade do usuário em assumir 
responsabilidades, utilizando-se para tanto a sua fatura de gás como veículo de 
cobrança. Com esta liberdade, o usuário pode optar pelo pagamento de 
cobranças de outros serviços e produtos como, por exemplo, seguros, 
doações, convênios, compras de bens, etc. 

Lembrando-se que a Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor 
- estabelece, em seu art. 6°, inciso II, que a liberdade de escolha é um direito 
básico do consumidor, pressupondo-se para esta escolha o dever da 
distribuidora em propiciar a adequada orientação sobre o consumo adequado 
de produtos e serviços. 

Desse modo, a Arsesp teve essa preocupação ao estabelecer no artigo 4° da 
minuta de Deliberação que a prestação e a cobrança das Atividades Atípicas 
devem estar condicionadas a prévia orientação e esclarecimento quanto ao 
produto ofertado, oferecendo-se previamente a contratação, o arquivo físico ou 
eletrônico, para análise do usuário.  

Ao optar pelo recebimento de cobranças diversas em sua fatura, deve-se 
também garantir que o usuário não tenha o seu fornecimento de gás suspenso, 
em virtude de um eventual comprometimento de sua capacidade de 
pagamento, removendo-se qualquer empecilho ou atitude protelatória para o 
cancelamento de serviços ou produtos de terceiros, mantendo-se tão somente 
as cobranças referentes ao fornecimento de gás, ou seja, deverá ser 
implantado um dispositivo na fatura que permita apenas o pagamento do 
importe relativo ao serviço de gás canalizado –atividade principal. Nesse sentido 
está prevista na minuta de Deliberação três opções de cobrança dos valores 
relativos às Atividades Atípicas e Acessórias. 

 



III.3 - Condições para a prestação e cobrança de atividade atípica 

Quanto às condições de prestação dos serviços e cobrança das atividades 
atípicas é importante inicialmente lembrar que a Prestadora de Serviços para 
comercializá-la por meio de fatura de gás canalizado deve observar o direito de 
Defesa do consumidor, de livre escolha do titular da unidade consumidora e, 
finalmente, de defesa da livre concorrência. 

Assim sendo, as atividades atípicas cobradas na fatura de gás só poderão ser 
efetuadas caso haja solicitação ou concordância formal do titular da unidade 
consumidora, de forma que o "aceite" seja por escrito ou de maneira a ser 
comprovada e auditada a posteriori por esse órgão regulador 

Deve-se lembrar, acima de tudo, que a Lei n° 8.078/90 que instituiu a norma de 
proteção ao consumidor, em seu art. 6o deixa claro os direitos básicos do 
consumidor com relação à contratação de serviços ou produtos, assim como, a 
informação e clareza que deve existir na oferta de determinada contratação: 

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: 

(...) 

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos 
produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a 
igualdade nas contratações; 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade, tributos incidentes e 
preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de 
produtos e serviços; 

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 

Assim, o "aceite" não poderá acontecer de maneira automática, ou seja, o 
simples pagamento dos valores relativos às atividades atípicas não caracteriza-
se como expressão da vontade do usuário em querer receber um serviço ou 
produto descontado em sua fatura de gás. Mesmo porque antes de aceitar a 
contratação oferecida é preciso que o usuário conheça as bases contratuais e, 
para tanto, deve receber informação suficiente sobre o contrato de serviço 
antes de tomar sua decisão sobre aquilo que está adquirindo.  

Então, é mister que o mesmo receba, previamente, uma cópia em papel ou por 
meio eletrônico do contrato para análise. Cuidado também se deve ter quanto 
ao uso de gravação para comprovação do aceite, pois, neste caso, o ônus da 



prova recairá sobre o agente fornecedor do serviço, uma vez que será sua a 
responsabilidade da guarda do instrumento hábil para comprovação da 
concordância do usuário em aceitar o serviço ou produto ofertado. 

Em suma, o "aceite" tem de ser efetivado com clareza tal que possa ser, se 
necessário, comprovado, ficando a cargo da concessionária o dever de fazê-lo, 
seja por meio de documento apartado, seja por qualquer outro que contenha a 
verdadeira expressão do usuário. 

Passo seguinte, abordaremos a questão das Informações Cadastrais do 
Usuário e sua privacidade nas relações de consumo, uma vez que o terceiro 
prestador de serviço da concessionária terá acesso aos dados do usuário de 
gás canalizado. 

Essa questão se torna delicada, pois a Internet permite uma infinidade de 
acessos às informações armazenadas, sendo a maior preocupação, além da 
fraude, o sigilo desses dados. Neste sentido, a responsabilidade da 
distribuidora é objetiva, isto é, independe de ter agido com intenção ou com 
culpa (negligência, imprudência ou imperícia), não sendo analisadas as 
questões subjetivas, que dependem da atitude do detentor do cadastro, 
bastando apenas haver uma ligação entre o dano gerado ao usuário e a 
relação de consumo firmada entre essas partes. 

Além de eventuais danos materiais que o usuário possa vir a sofrer, certamente 
cabe também a condenação por danos morais, decorrentes da violação do 
direito à privacidade e intimidade do usuário. No caso da prestação de serviço 
oferecida pela distribuidora, porém, executado por terceiros, o problema está 
intimamente relacionada à privacidade e ao sigilo de dados no que diz respeito 
às listas de clientes (os mailing lists). 

Dados de usuários não podem ser repassados a outros fornecedores, sem que 
o usuário tenha conhecimento disso, necessitando sua autorização para tanto. 
Tais transações são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois os 
dados dos usuários não podem ser fornecidos, com ou sem custo, a quem quer 
que seja sem a devida autorização do fornecedor da informação. Nesse 
diapasão, a minuta em epígrafe prevê no §2º, do artigo 5º que a concessionária 
deverá ter o cuidado de deixar claro e transparente ao usuário, que o aceite 
autoriza a utilização dos seus dados pessoais pela concessionária, ou pelo 
terceiro ofertante do serviço contratado, única e exclusivamente para o serviço 
autorizado, não podendo ser repassados a outros, garantindo assim o direito 
de privacidade do usuário. 

Portanto, a distribuidora deverá estar atenta 'para atender, até mesmo, a 
solicitação do usuário em nem mesmo estar disposto a receber qualquer tipo 
de publicidade ou oferta de serviço em sua conta de consumo de gás 
canalizado, conforme previsto no §3º, do artigo 3º, da Deliberação em questão. 
Outro ponto a destacar, é a garantia de continuidade no fornecimento de gás, 
caso o usuário não tenha capacidade de honrar apenas o pagamento da 
atividade atípica, removendo-se qualquer empecilho ou atitude para o 
cancelamento do serviço ou produto de terceiro, restando desimpedida 



alternativa de somente efetuar o pagamento do importe, conforme disposto no 
§1 e 2, do artigo 6, e §2, do artigo 8, da Deliberação ora proposta.   

Nesse contexto, é proposto que o usuário, também, possa solicitar o 
cancelamento do serviço, diretamente a distribuidora, sem necessidade de 
contato com o terceiro, ofertante do produto, conforme proposto no artigo 7º, da 
Deliberação em consulta pública. Esta tendência esta alinhada com diversos 
pareceres já emanados por órgãos judiciários e de defesa do consumidor, além 
dos incisos X e XII, do art. 5o da Constituição Federal que garante os direitos 
individuais dos brasileiros e do parágrafo 2o, do art. 43, do Código de defesa do 
Consumidor que trata do Banco de Dados e Cadastro do Usuário. 

Por esse motivo, a Arsesp, com o intuito de obedecer a previsão legal sobre a 
matéria propôs no artigo 6° da minuta de Deliberação três formas distintas de 
cobrança dos valores relativos às Atividades Acessórias e Atípicas. 

Uma vez que a relação entre a concessionária e o terceiro prestador do serviço 
corre por sua conta e risco, mediante preço pactuado entre as partes ou pela 
adesão do usuário ao preço da proposta, exceção feita àqueles que a ARSESP 
aprova, a distribuidora não poderá utilizar seus recursos - pessoas, materiais, 
call center etc. - para viabilizar o negócio, exceto para cancelar a contrato do 
serviço ofertado. No caso de recebimento de reclamação ou informação 
referente ao produto, o usuário deverá ser redirecionado para atendimento 
disponibilizado pelo terceiro, conforme §1º, do artigo 7, da minuta de 
Deliberação.  

Outro cuidado a ser tomado pelas concessionárias, diz respeito à troca de 
titularidade, ou seja, quando o usuário de uma determinada unidade 
consumidora suspende a atividade atípica contratada, a concessionária deverá 
proceder, com o novo cliente cadastrado naquela unidade, a todos os 
procedimentos descritos anteriormente, caso ele queira contratar o serviço 
ofertado. 

Sempre é válido salientar que, o fato da concessionária poder buscar receitas 
oriundas de atividades acessórias ou atípicas, não Ihe dará o direito de pleitear 
qualquer tipo de reequilíbrio financeiro por conta de eventuais prejuízos na 
operação e, ao contrário, no caso de sucesso, os ganhos deverão contribuir 
para a modicidade tarifária, conforme está disposto no artigo 11 da minuta de 
Deliberação. 

IV - FUNDAMENTO LEGAL 

A presente Nota Técnica foi fundamentada nas seguintes normas e dispositivos 
legais: 

 Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988; 
 Lei 8.987, de 13/02/1995; 

 Lei Complementar 1.025, de 07/12/2007; 

 Lei 8.078, de 11/09/1990, que instituiu o Código de Defesa do 

Consumidor; 



 Lei Estadual n° 1.0294, de 20/04/99, que dispõe sobre a proteção e 

defesa 

 do usuário do serviço público no Estado de São Paulo; 

 Portaria CSPE - 160, de 20-12-2001 ;e, 

 Contrato de Concessão. 

 

 

 

 

V – CONCLUSAO E CONSULTA PÚBLICA 

Pelos motivos expostos, faz-se necessário estabelecer os procedimentos e as 

condições para a prestação de atividades atípicas ao serviço público de 

distribuição de gás canalizado pelas concessionárias de gás do Estado de São 

Paulo. 

 

Para que isso ocorra de forma a gerar os benefícios esperados para a 

modicidade tarifária, as Concessionárias de Gás Canalizado deverão obedecer 

às previsões legais de forma que os usuários não sejam impactados na 

qualidade dos serviços prestados. 

 


