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DATA:  30 de junho de 2020 – 1ª etapa e 03 de julho de 2020 – 2ª etapa 

LOCAL:   Reunião on-line, em função do isolamento social devido à Covid-19 

 

OBS: Essa reunião extraordinária foi dividida em 2 etapas, sendo a primeira etapa no dia 

30 de junho de 2020, com participação apenas de representantes do Conselho e a segunda 

etapa no dia 03 de julho de 2020, contanto agora com a participação de membros do 

Conselho e da Cemig. 

 

1ª ETAPA - 30 de junho de 2020 

  

1 – APROVAÇÃO DE ATA  

 

Conforme previsto no Regimento Interno do Conselho de Consumidores da Cemig, a reunião 

foi iniciada com a aprovação da Ata da 149ª Reunião do Conselho de Consumidores da Cemig, 

realizada no dia 15 de junho de 2020, pelos conselheiros presentes.  

 

 

2 – ABERTURA  

 

Solange Medeiros, Presidente do Conselho de Consumidores iniciou a reunião, que foi 

realizada através de plataforma on-line com todos os participantes isolados em suas 

residências, respeitando as regras impostas pela pandemia do Covid-19.  

 

3 – RTA CEMIG -2020 – Apenas Conselho de Consumidores 

 

O tema específico é referente ao reajuste tarifário anual da Cemig, informou que na reunião 

de diretoria da Aneel o relator que estava tratando do assunto, deu seu voto favorável aos 

consumidores, na mesma linha de argumentação durante a audiência do Senador Rodrigo 

Pacheco, para que houvesse a compensação dos créditos relacionados ao PIS/COFINS, que 

é devido aos consumidores, trazendo assim benefícios no sentido de evitar o aumento 

tarifário de 2020. 
 

Solange solicitou então ao Carlos Gutemberg, consultor do Conselho, para fazer uma 

contextualização sobre o assunto, explicando aos conselheiros todo o processo de tributação 

do PIS/COFINS, que incidia, inclusive sobre o ICMS, aumentando, dessa forma a base de 

cálculo e trazendo prejuízos aos consumidores e às distribuidoras. Essa ação judicial 
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realizada pela Cemig e algumas outras distribuidoras, foi julgada procedente, tendo direito, 

então ao recebimento de todos os valores pagos indevidamente, desde junho de 2008 

 

Solange, disse que gostaria de ouvir todos os conselheiros presentes, para definir, em 

conjunto, se o conselho deve apresentar um recurso administrativo na Aneel, questionando o 

reajuste tarifário anual de 2020. 
 
 

José Luiz, representante titular da classe industrial, foi o primeiro a se manifestar, 

citando vários outros conselhos, que estão entrando com recursos junto Aneel, 

questionando os seus respectivos processos de reajustes, inclusive com manifestações, 

também do Conacen. Ao final falou que é totalmente a favor do recurso. 
 

Aline Veloso, representante titular da classe rural, também manifestou sua opinião e 

defendeu o envio de recurso administrativo para a Aneel, questionando o reajuste tarifário 

anual de 2020 e foi integralmente apoiada por Ennia Guedes, que é sua suplente na classe 

rural. 
 

José Geraldo, representante titular da classe comercial, concorda com o posicionamento 

dos outros conselheiros e enfatiza que o conselho deve fazer o recurso para a Aneel. 
 

Solange Medeiros, deixou para se manifestar após ouvir a opinião de todos os outros 

conselheiros e enfatizou então que foi unânime a votação favorável ao recurso 

administrativo para a Aneel, somando o seu voto favorável, ao contexto. 
 

Carlos Gutemberg, propôs que ele irá construir uma minuta para apreciação dos 

conselheiros, após a validação de todos, será enviado o recurso administrativo para a Aneel, 

sobre o processo de RTA da Cemig no ano de 2020. 
 

 

2ª ETAPA – 03 de julho de 2020 

 

4 - Reajuste Tarifário 2020 da Cemig D – Giordano Bruno – Gerente de Tarifas 
 

Solange Medeiros, retoma a reunião, que se iniciou em 30 de junho e passou a palavra ao 

Giordano Bruno, Gerente de Tarifas da Cemig para esclarecimentos de dúvidas sobre o 

processo de RTA da Cemig e iniciou sua explicação sobre os cálculos efetuados pela Aneel 

para chegar ao valor de 4,27 % de efeito médio no aumento das tarifas da Cemig em 2020. 

Quais foram os fatores que mais tiveram impacto nos cálculos, qual as variáveis da parcela 

A e parcela B que influenciaram ou refletiram o aumento proposto. Ao final da explicação 

do Giordano, Carlos Gutemberg solicitou a ele um esclarecimento sobre os valores 

estimados para o GSF, que eram muito parecidos os do ano anterior com o valor estimado 

para o próximo ciclo, sendo que o fator hidrológico havia melhorado bastante em 
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comparação aos anos anteriores. Giordano, esclareceu que os valores parecem próximos 

devido à redução do mercado, provocando uma geração nas usinas inferior ao contratado, 

sendo necessário essa compensação, de acordo com os contratos assinados. 

José Luiz, também questionou essa forma de cobrança, disse que assim o negócio fica fácil, 

pois o risco dos geradores é repassado aos consumidores. Afirma que se isso está na regra, 

temos que cumprir, no entanto, também entende que temos que questionar esse formato de 

transferência de custos para os consumidores.  
 

José Luiz, perguntou sobre a devolução do dinheiro arregrado judicialmente do recurso do 

PIS/COFINS, que o total recebido é referente ao ano de 2003, mas que a parte dos 

consumidores se inicia no ano de 2009, qual é o motivo dos consumidores serem 

considerados só a partir de 2009?  

Giordano respondeu que esse assunto será exaustivamente discutido na Consulta Pública, 

ele não é a pessoa mais indicada para responder, tendo em vista que é uma conceituação 

jurídica, mas que acha que tem algo a ver com a prescrição de prazos. 
 

5 - Decreto 10.350 contra COVID 19  

Giordano Bruno, iniciou sua fala sobre o tema citando que a conta Covid, estabelece os 

ativos regulatórios que serão cobertos pela conta e o limite de captação, de acordo com o 

Art. 1º do decreto e Art. 3º da REN 885.     

I. Efeitos financeiros da sobrecontratação de abril a dezembro de 2020 

II. Saldo em constituição da CVA; 

III. Neutralidade dos encargos setoriais; 

IV. Postergação, até junho de 2020, da aplicação dos resultados dos processos 

tarifários de distribuidoras homologadas até essa data; 

V. Saldo não amortizado da CVA reconhecida no processo tarifário anterior à 

publicação desta resolução; 

VI. Saldo não amortizado de diferimentos reconhecidos ou revertidos no processo 

tarifário anterior à publicação desta resolução; (não é o caso da Cemig) 

VII. Antecipação do ativo regulatório relativo à parcela B. 

Giordano demonstrou como a Aneel está calculando o valor a ser pago para cada 

distribuidora, que no caso da Cemig, se compõe da seguinte forma: 

Redução do Mercado: 792 milhões; 

Inadimplência: 854 milhões; 
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Diferimento de demanda AT: 75 milhões; e  

Postergação de IRT: 63 milhões 

Totalizando em 1 bilhão e 784 milhões os recursos que podem ser recebidos pela Cemig, 

caso a empresa faça a opção por aderir à conta Covid. 
 

José Luiz, questionou a forma de devolução desse valor que será adiantada para as 

distribuidoras agora, como será feita? Giordano, explicou que o valor recebido de 

antecipação da conta Covid, será restituído aos consumidores, com juros nos próximos 5 

anos, no entanto, José Luiz questionou esse formato com um raciocínio de defesa do 

consumidor, “os consumidores não foram perguntados se queriam pegar empréstimo em 

nome das distribuidoras! Simplesmente definiram dessa forma e jogaram a 

responsabilidade nas costas dos consumidores. Ele defende a cobrança, mas sem a cobrança 

de juros, afinal de contas, os consumidores não pediram empréstimo para ninguém, porque 

deveriam pagar juros. 
 

Aline Veloso, representante titular da classe rural, destacou que o decreto assinado pelo 

ex-presidente Michel Temer, para a extinção progressiva dos subsídios na tarifa da classe 

rural vem impactando todos os anos os reajustes do setor. Também destacou a resolução 

800, que foi cancelada no início de 2020, mas que eventualmente, ainda encaminha para a 

Cemig alguns produtores com perda da classificação rural, que são analisados pela empresa 

e corrigidas as classificações caso atenda as premissas necessárias. 
 

 

5 – Outros Assuntos  

 

Solange Medeiros, agradeceu a presença do Giordano – Gerente de Tarifas da Cemig e o 

conselho passou a discutir sobre o recurso administrativo a ser enviado para a Aneel, que 

ficou combinado que o Carlos Gutemberg irá redigir o recurso, já com algumas 

contribuições do conselho, para fechamento do entendimento de todos, assinatura da 

Cemig e envio para a Aneel no prazo estipulado, que será a próxima quinta-feira, dia 09 de 

julho de 2020. 

Aline Veloso, perguntou se as instituições também iriam mandar algum documento para a 

Aneel questionando o reajuste, Solange explicou que no caso de consumidores rurais, que se 

manifestou foi o IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa dos Consumidores, José Luiz 

destacou que todas as decisões do conselho ligadas à classe industrial, ele mesmo informa à 

Câmara de Energia da FIEMG e eles decidem a melhor forma de manifestar como 

instituição. 
 
 

 

5 – ENCERRAMENTO 



 

ATA DA 150ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

DE CONSUMIDORES DA CEMIG 

 

 5 

 

A Sra. Solange Medeiros, Presidente do Conselho de Consumidores da Cemig, agradeceu a 

presença de todos e encerrou a reunião. 

 

 

Pela Classe Residencial 
 

Titular: Solange Medeiros de Abreu ____________________________________ 
 

Suplente: Lúcia M. S. Pacífico Homem ___________________________________ 

 
 

Pela Classe Industrial 
 

Titular: José Luiz Nobre Ribeiro ______________________________________ 
 

Suplente: José Ciro Mota ___________________________________________ 

 
 

Pela Classe Comercial 
 

Titular: José Geraldo Oliveira Motta ___________________________________ 
 

Suplente: Helton Andrade____________________________________________ 
 

 

 

Pela Classe Rural 
 

Titular: Aline de Freitas Veloso _______________________________________ 
 

Suplente: Ennia Rafael de Oliveira Guedes Bueno___________________________ 

 
 

Pela Classe Poder Público 
 

Titular: Erick Nilson Souto __________________________________________ 
 

Suplente: Tadahiro Tsubouchi ________________________________________ 

 

 

Consultor: 

Carlos Alvim Gutemberg ____________________________________________ 
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Pela Cemig - Secretário Executivo 
 

Titular: Wantuil Dionísio Teixeira ______________________________________ 
 

Suplente: Juliana Cardoso Amaral ______________________________________ 


