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1. Trata-se de processo instaurado em face da CEG,
[1]

 a partir da solicitação da CAENE, tendo em vista os

fatos relatados na reportagem de 21/07/2021 do Jornal Extra e da instauração Inquérito Civil nº 766/2021

pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte – Comarca da

Capital, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ambos acerca da denúncia realizada por usuária

quanto à violação da LGPD.
[2]

 

2. Segundo a reclamante,
[3]

 o consumidor estava sendo obrigado a autorizar o uso de seus dados pessoais

pelo ‘Grupo Naturgy’ e suas empresas parceiras e terceirizadas para ações comerciais, promocionais e/ou de

marketing para conseguir enviar mensagem para a empresa, tendo em vista que o campo da referida

autorização se apresentava como de preenchimento obrigatório, sem o qual não se conseguia prosseguir e

concluir o envio de mensagem.
 

3. Intimada a prestar esclarecimentos,
[4]

 em 21/07/2021, a CEG sustentou
[5]

 que cumpre com todos os

preceitos da LGPD, bem como afirmou não ter sido notificada formalmente pelo MPRJ e que, dessa forma,

não seria recomendável responder aos questionamentos feitos pela Câmara Técnica da AGENERSA

naquele momento, tendo em vista os princípios da ampla defesa e do contraditório.
 

4. Em 22/07/2021, em processo administrativo anexado a este, foi enviado para esta agência uma

requisição
[6]

 por parte do MPRJ solicitando informações, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a regularidade da

conduta da CEG, bem como sobre a existência de procedimento administrativo referente ao fato investigado.
 

5. Em resposta à supracitada requisição do Parquet,
[7]

 em 02 de agosto de 2021, a Secretaria Executiva

informou que a AGENERSA estava trabalhando para apurar com precisão todas as informações solicitadas e

que, para tanto, necessitaria de uma prorrogação do prazo conferido anteriormente pelo MPRJ por mais 30

(trinta) dias, a fim de que o levantamento fosse feito sem prejuízo dos princípios do processo administrativo,
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especialmente o da ampla defesa.
 

6. Intimada, já neste feito, a prestar nova manifestação por meio de ofício,
[8]

 em 04/08/2021, a

Concessionária informou
[9]

 que a reclamação feita pela usuária se deu exclusivamente em relação ao sítio

eletrônico da Naturgy Soluções, o qual é separado e exclusivo de outra empresa do Grupo, a Naturgy

Soluções, que presta uma atividade comercial, não regulada pela AGENERSA, independente do serviço de

distribuição de gás prestado pelas Concessionárias CEG e CEG RIO. Nessa perspectiva, sustentou a

Concessionária que não há qualquer tipo de reclamação vinculado à CEG e ou à CEG RIO, e afirmou que o

processo em em comento poderia ser arquivado.
 

7. Em 10/08/2021, a CAENE solicitou o parecer da Procuradoria desta agência,
[10]

 em vista da

especificidade da matéria do ofício resposta protocolado pela CEG.
 

8. Encaminhados os autos à Procuradoria para análise e parecer
[11]

, em 10/08/2021, o jurídico entendeu

que, para a elaboração de parecer sobre o caso em tela, deveria ser juntado o referido ofício do Ministério

Público nos autos do processo para que se pudesse ter acesso ao inteiro teor da denúncia e limitar o objeto

da análise. Nesses moldes, solicitou a inclusão do supracitado ofício do Parquet aos autos.
 

09.Ato contínuo, em despacho de 31/08/2021,
[14]

 com fundamento em Resolução Interna desta agência,
[15]

o processo foi redistribuído a este Conselheiro.
 

10.Remetido à Procuradoria para novo parecer,
[16]

 em 01/06/2022, esta concluiu, após verificar que houve o

arquivamento do Inquérito Civil instaurado pelo MPRJ, que o feito poderia ser encerrado e arquivado.
 

11.Intimada em 02/07/2022,
[17]

 a companhia protocolou em 03/06/2022 suas Razões Finais,
[18]

 alinhando

sua manifestação ao parecer da Procuradoria desta agência, no sentido de que o feito deveria ser arquivado,

ante o arquivamento do Inquérito Civil de autoria do MPRJ que tratava da reclamação em tela.
 
 

É o relatório.
 

Rafael Penna Franca
Conselheiro Relator
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Rio de Janeiro, 24 março de 2023

Documento assinado eletronicamente por Rafael Augusto Penna Franca, Conselheiro, em 24/03/2023,
às 14:04, 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 49195609 e
o código CRC 6B3CFF29.

Referência: Processo nº SEI-220007/002343/2021 SEI nº 49195609

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6496   

Relatório 49195609         SEI SEI-220007/002343/2021 / pg. 3

applewebdata://9afd0830-7d8a-4ee1-873a-7ade14fbd854#_ftnref7
applewebdata://9afd0830-7d8a-4ee1-873a-7ade14fbd854#_ftnref8
applewebdata://9afd0830-7d8a-4ee1-873a-7ade14fbd854#_ftnref9
applewebdata://9afd0830-7d8a-4ee1-873a-7ade14fbd854#_ftnref10
applewebdata://9afd0830-7d8a-4ee1-873a-7ade14fbd854#_ftnref11
applewebdata://9afd0830-7d8a-4ee1-873a-7ade14fbd854#_ftnref12
applewebdata://9afd0830-7d8a-4ee1-873a-7ade14fbd854#_ftnref13
applewebdata://9afd0830-7d8a-4ee1-873a-7ade14fbd854#_ftnref14
applewebdata://9afd0830-7d8a-4ee1-873a-7ade14fbd854#_ftnref15
applewebdata://9afd0830-7d8a-4ee1-873a-7ade14fbd854#_ftnref16
applewebdata://9afd0830-7d8a-4ee1-873a-7ade14fbd854#_ftnref17
applewebdata://9afd0830-7d8a-4ee1-873a-7ade14fbd854#_ftnref18
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

	Relatório 49195609

