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RELATÓRIO
 

 

 

 

1. O processo SEI-220007/001664/2021, foi instaurado a partir da reclamação do usuário Sr. Rogerio
Paizante contra a Concessionária CEG, ocorrência 2021003277, registrada junto à Ouvidoria
AGENERSA, em virtude da demora no atendimento à solicitação de instalação de gás.

 

2. Segundo relato do reclamante, a instalação de gás foi requerida no dia 20/01/2021. Em 10 de fevereiro
de 2021 foi encaminhada a ART e o laudo de Estanqueidade conforme solicitado pela concessionária
por e-mail. Ao entrar em contato novamente com a Naturgy, o reclamante foi informado no dia
02/03/2021 que não havia um prazo estipulado para seu atendimento. Ademais, acrescentou que o
ramal de distribuição de gás passa a menos de 50 cm do muro da sua residência. Feito isso, a
Ouvidoria da CEG informou que o imóvel não possui o ramal que interliga a rede de gás na rua até o
medidor de consumo, por não haver ramal interligado à rede de gás, seria feito estudo de viabilidade
para abastecimento do local.

 

3. Em 18/05/2021, a CAENE, por meio de PARECER N° 9/2021 ( doc.SEI 17115883), entendeu que
“mais uma vez vemos uma reclamação de ligação de gás em área já abastecida, que não vem sendo
atendida com a justificativa de necessidade de estudo de rentabilidade”. Relembrou um recente
julgado, de 28/04/2021, o qual poderia servir como precedente para diversos casos semelhantes, a
Deliberação AGENERSA N.º 4213/2021 que, em seu art. 2° determinou que a Concessionária CEG
realizasse imediatamente a ligação referente ao pedido de fornecimento de gás natural canalizado sem
a coparticipação da cliente para o endereço constante no presente processo. Concluiu que ocorreu
descumprimento do prazo de resposta para Ouvidoria e acrescentou que o cliente deve ter seu gás
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ligado dentro do prazo estipulado de 30 dias.

 

4. Em prosseguimento, a Ouvidoria acrescentou ao processo três ocorrências de usuários distintos que
versam sobre o mesmo assunto e anexou também, a Proposta de Rentabilidade e Coparticipação
encaminhada pela CEG. (doc. SEI 17563946).

 

●       Ocorrência: 2021004595 Rogério Resende;

●       Ocorrência: 2021005341 Jetter Ramos de Queiroz e Noya Rocha da Silva Chaves; e

●       Ocorrência: 2021002364 Sérgio Rodrigues da Rocha.

 

5. Instada a se manifestar, a CEG encaminhou ofício ao GEREG, no dia 07 de junho de 2021, solicitando
prazo adicional para avaliação. (doc. SEI-220007/001902/2021).

 

6. A CAENE manifestou-se novamente por meio do Parecer Nº19/2021 (doc. SEI 20956730), após
detida análise das reclamações manteve o mesmo entendimento da manifestação anterior.

 

7. Posteriormente, a Procuradoria AGENERSA solicitou à Ouvidoria que informasse “i) se, em cada
uma das ocorrências, a Ouvidoria desta Agência Reguladora permaneceu mais de 30 (trinta) dias sem
resposta por parte da concessionária CEG; ii) o motivo pelo qual ocorreu a reunião das aludidas
ocorrências no âmbito do presente processo”. Foram enviadas as respostas:

Em relação ao primeiro questionamento.
R.:Ocorrência 2021003277: Registrada em 10/03/21. Resposta parcial enviada em
01/04/21 e depois nenhuma resposta mais.
Ocorrência 2021004595: Registrada em 15/04/21. Resposta insatisfatória enviada em
22/04/21 e resposta final só em 24/05/21.
Ocorrência 2021005341: Registrada em 14/05/21. Resposta enviada em 24/05/21.
Ocorrência 2021002364: Registrada em 17/02/21. Resposta enviada somente em
05/04/21.

 
Em relação ao segundo questionamento.
R.:Por orientação do Gerente da CAENE de que fossem juntadas neste único processo
todas as ocorrências que tratassem de solicitação de instalação com necessidade de
apresentação de Estudo de Rentabilidade e Proposta de Coparticipação do Consumidor.

 

8. Em 20/08/2021, a CEG enviou a Carta GEREG 463/2021 (SEI-220007/002621/2021) informando que
foram anexadas a planilha de estudo de rentabilidade e coparticipação do consumidor caso houvesse
interesse de sua parte. Informou ainda que a coparticipação só poderia ser efetivada após a aprovação
prévia da agência reguladora e que os valores apresentados não consideram a incidência de impostos.

 

9. Por seu turno, a CAENE reiterou o mesmo entendimento do  PARECER Nº 19/2021 ( doc.SEI 
21379329).
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10.  A Procuradoria AGENERSA, então, manifestou-se dia 27 de outubro de 2021 (doc. SEI 24097865),
entendendo que não competia ao órgão de assessoria jurídica versar sobre eventuais aspectos técnicos
ou econômico – financeiros da matéria em tela, que a seu ver estariam adstritos à seara discricionária
do administrador, “razão pela qual a análise a seguir realizada limitar-se – á a versar sobre os
aspectos jurídicos, formais e materiais da consulta, presumindo verdadeiras todas as informações
colacionadas”. Por fim, concordou com a CAENE pela existência de dois descumprimentos
contratuais, bem como de norma de caráter regulatório (art. 2º da IN 19/2011), permitindo a aplicação
de penalidade na forma prevista na IN 001/2007 e no Contrato de Concessão.

 

11. No dia 7 de junho de 2022, em decorrência do término do mandato do Conselheiro José Carlos dos
Santos Araújo, os autos foram enviados à minha Relatoria.

 

12. Em continuidade, esta Relatoria solicitou parecer conclusivo da Procuradoria.

 

13. A Procuradoria manifestou-se novamente por meio do Parecer nº. 26/2022-AGENERSA-PROC-JAC
(doc. SEI 39830231), concluindo que houve conduta omissiva da Concessionária pela demora na
resolução do problema, não havendo cumprimento do dever jurídico, além de opinar pela aplicação de
penalidade à Concessionária em razão do descumprimento dos prazos de resposta à Ouvidoria e pelo
não atendimento das solicitações de fornecimento de gás.

 

14. Em Razões Finais, a CEG, alegou que efetuou a ligação dos clientes da ocorrências trazidas aos autos,
havendo 1 desistência, conforme segue:

 

●       Ocorrência 2021003277 – cliente ligado em 21.09.21;
●       Ocorrência 2021004595 - cliente ligado em 24.06.22;
●       Ocorrência 2021005341 - clientes ligados em 17.11.21;
●       Ocorrência 2021002364 - desistência do cliente em 07.12.22.
 

15. Alegou ainda que não houve conduta praticada que contrarie o Contrato de Concessão firmado pela
CEG. Quanto a morosidade da resposta à Ouvidoria, entende que não cabe penalização “como se
verifica houve respostas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, exceto para a ocorrência 2021002364,
que já foi tratada neste regulatório e cujo cliente desistiu do pedido de ligação (e cuja primeira
resposta foi dada em 60 dias, embora tenhamos mantido contato com o cliente recentemente)”. Por
fim, requer encerramento do feito sem aplicação de penalidade, haja vista a controvérsia do assunto e
as medidas tomadas pela Naturgy para a ligação dos clientes, sem custos.

 

É o relatório. 
 

José Antonio Portela
Conselheiro Relator

 
Rio de Janeiro, 23 março de 2023
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Documento assinado eletronicamente por José Antônio de Melo Portela Filho, Conselheiro, em
23/03/2023, às 15:09, 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 49102239 e
o código CRC EA838DA9.

Referência: Processo nº SEI-220007/001664/2021 SEI nº 49102239

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6497   
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