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RELATÓRIO
 

 

 

1. O processo E-12/003.100241/2018, foi instaurado a partir da reclamação do Sr. Germano Luiz de
Almeida Chaves, contra a Concessionária CEG - ocorrência nº 2019002813 - protocolada na
Ouvidoria AGENERSA, em virtude do valor da fatura de R$2.586,62, referente ao mês
outubro/2018, acima do valor médio mensal de R$123,86.

 

2. Alega o usuário que teve o fornecimento de gás natural suspenso pela Concessionária em virtude de
suposto vazamento no sistema de fornecimento em sua residência, todavia, religado, após análise
técnica e consequente verificação de que o problema havia sido sanado. Diante disso, relata  que se
surpreendeu com o valor da conta de consumo do mês de outubro/2018, argumentando que o valor
estipulado não condiz com a sua realidade de consumo.

 

3. Instada a se manifestar, a CEG encaminhou ofício ao GEREG 163/2020 (doc. SEI 23604695
fls.43/45), esclarecendo que por liberalidade efetuaria a devolução do valor da conta em crédito nas
contas de gás futuras.

 

4. Em 13 de dezembro de 2021 (doc. SEI 26173096), a CAENE entendeu que o processo perdeu o objeto
já que a CEG, atendeu o pedido do reclamado.

“Objeto do presente processo a ocorrência do Sr Germano Luiz de Almeida Chaves,
reclamando do valor da conta de Outubro de 2018 no valor de R$ 2.586,62, cujo valor
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era em torno de R$123,86. Na GEREG 163/2020, de 13/03/2020, a Concessionária por
liberalidade cobrar a conta no valor do mês anterior e eliminar a conta no valor de R$
2.586,62”.

 

5. Em 07 junho de 2022 os autos foram distribuídos para minha relatoria.

 

6. A Procuradoria AGENERSA, manifestou-se dia 22 de novembro de 2022 (doc. SEI 43064792),
seguindo entendimento da CAENE de perda de objeto do feito. Sugeriu ainda "seja dada ciência do
conteúdo decisório ao reclamante, por meio da Ouvidoria da AGENERSA e, após a formação da
coisa julgada administrativa, arquivamento imediato do feito”.

 

7. Por fim, a CEG apresentou Razões Finais, por meio do Ofício GEREG 682/22 (doc.SEI-
220007/004308/2022), informando que não possui comentários adicionais aos Pareceres (SEI
26173096) e (SEI 43064792), concordando com o teor dos documentos e com o encerramento do
processo.

 

É o relatório.
 

José Antonio Portela
Conselheiro Relator

 

 
Rio de Janeiro, 23 março de 2023

Documento assinado eletronicamente por José Antônio de Melo Portela Filho, Conselheiro, em
23/03/2023, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 49105046 e
o código CRC 90F1EE48.
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