
Secretaria de Estado de 
Agência Reguladora 

 
Conselheiro Rafael Carvalho de Menezes

Rua Treze de Maio, 23 – 23ºandar 

 

 
Processo nº.: E-12/003.
Concessionária: CE
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Trata-se de processo inaugurado para apurar o 

comprovação da regularidade fiscal da Concessionária CEDAE, para o ano de 2018, em 

cumprimento a Deliberação AGENERSA n.º 004 / 2011, integrada pelas Deliberações 

AGENERSA n.º 473 / 2014 e n.º 583 / 2017.

 

Através do Ofício n.º 007/2018

março de 2018, a Agenersa foi informada

época, constava no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, conforme certidão n.º 

145983626 / 20181. 

 

Instada a se manifestar sobre referida 

Of.AGENERSA/PRESI n.º 153 / 2018

CEDAE ACP-DP n.º 72/2018

conteúdo integral da própria certidão, que informa a respeito dos créditos já garantid

por depósitos, bloqueios de numerários ou penhora de bens e também a respeito dos 

créditos com exigibilidade suspensa

hipóteses. Os demais processos

instituído pelo Ato n.º 29 / 2013, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que 

prevê o depósito mensal de R$ 10.000.000,00 (

garantir a execução de todos os processos ajuizados até 22 de fevereiro de 2013.

 

A CEDAE 
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RELATÓRIO 

 
se de processo inaugurado para apurar o cumprimento de 

comprovação da regularidade fiscal da Concessionária CEDAE, para o ano de 2018, em 

cumprimento a Deliberação AGENERSA n.º 004 / 2011, integrada pelas Deliberações 

AGENERSA n.º 473 / 2014 e n.º 583 / 2017. 

Através do Ofício n.º 007/2018-RFB/NIT/SEPOL, datado de 14 de 

a Agenersa foi informada pelo Ministério da Fazenda que a CEDAE

época, constava no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, conforme certidão n.º 

Instada a se manifestar sobre referida certidão por meio do 

Of.AGENERSA/PRESI n.º 153 / 20182, a CEDAE, em resposta, através do OFÍCIO 

DP n.º 72/20183, esclareceu que há necessidade de se observar 

a própria certidão, que informa a respeito dos créditos já garantid

por depósitos, bloqueios de numerários ou penhora de bens e também a respeito dos 

créditos com exigibilidade suspensa, indicando os processos enquadrados nest

Os demais processos estão contemplados pelo Plano Especial de Execução 

pelo Ato n.º 29 / 2013, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que 

to mensal de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) com o fim de 

garantir a execução de todos os processos ajuizados até 22 de fevereiro de 2013.

A CEDAE também acrescentou: 
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cumprimento de 

comprovação da regularidade fiscal da Concessionária CEDAE, para o ano de 2018, em 

cumprimento a Deliberação AGENERSA n.º 004 / 2011, integrada pelas Deliberações 

datado de 14 de 

pelo Ministério da Fazenda que a CEDAE, à 

época, constava no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, conforme certidão n.º 

certidão por meio do 

através do OFÍCIO 

esclareceu que há necessidade de se observar o 

a própria certidão, que informa a respeito dos créditos já garantidos 

por depósitos, bloqueios de numerários ou penhora de bens e também a respeito dos 

, indicando os processos enquadrados nestas 

estão contemplados pelo Plano Especial de Execução 

pelo Ato n.º 29 / 2013, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que 

dez milhões de reais) com o fim de 

garantir a execução de todos os processos ajuizados até 22 de fevereiro de 2013. 
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Vale esclarecer, apenas para que não restem quaisquer dúvidas, que 

os depósitos recursais no processo do trabalho, previstos no §1º do 

artigo 899 da CLT, têm natureza jurídica de garantia de execução 

futura, conforme interpretação dada pelo Trib

Trabalho na Instrução Normativa n.º 03/1993. Desta feita, a previsão 

contida no §3º do artigo 1º do Ato n.º 29/2013 indica que os processos 

com valores inferiores ao limite do depósito recursal são garantidos 

por estes depósitos, indispens

processo do trabalho.

Desse modo, todos os débitos, sem exceção, encontram

devidamente garantidos seja por depósito de valores, bloqueio de 

numerário, penhora de bens ou em razão de inserção na sistemática 

de Plano es

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

 

Através do OFÍCIO CEDAE GAB

apresentou a seguinte documentação, com o fim de comprovar a regularidade fiscal:

comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ e no cadastro de contribuintes 

do ICMS, certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos 

federais e à dívida ativa da União, certidão positiva com efeitos de negativa de débi

emitida pela Receita Estadual, certidão positiva com efeitos de negativa emitida

procuradoria Geral do Estado, certificado de regularidade do FGTS

negativa de débitos do ISSQN/TFL, certidão positiva de débitos trabalhistas, certidão 

positiva de dívida ativa mu

município do Rio de Janeiro

objetivando o reconhecimento de imunidade tributária recíproca e encaminhou cópia de 

decisão de deferimento de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos 

tributários inscritos em dívida ativa e para impedir de incluir novos créditos ou efetuar 
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Vale esclarecer, apenas para que não restem quaisquer dúvidas, que 

os depósitos recursais no processo do trabalho, previstos no §1º do 

artigo 899 da CLT, têm natureza jurídica de garantia de execução 

futura, conforme interpretação dada pelo Tribunal Superior do 

Trabalho na Instrução Normativa n.º 03/1993. Desta feita, a previsão 

contida no §3º do artigo 1º do Ato n.º 29/2013 indica que os processos 

com valores inferiores ao limite do depósito recursal são garantidos 

por estes depósitos, indispensáveis à interposição de recursos no 

processo do trabalho. 

Desse modo, todos os débitos, sem exceção, encontram

devidamente garantidos seja por depósito de valores, bloqueio de 

numerário, penhora de bens ou em razão de inserção na sistemática 

de Plano especial de Execução nos termos do Ato n.º 29/2013 do 

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. 

Através do OFÍCIO CEDAE GAB-DP n.º 249/2018

apresentou a seguinte documentação, com o fim de comprovar a regularidade fiscal:

comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ e no cadastro de contribuintes 

do ICMS, certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos 

federais e à dívida ativa da União, certidão positiva com efeitos de negativa de débi

emitida pela Receita Estadual, certidão positiva com efeitos de negativa emitida

procuradoria Geral do Estado, certificado de regularidade do FGTS

negativa de débitos do ISSQN/TFL, certidão positiva de débitos trabalhistas, certidão 

positiva de dívida ativa municipal. Informou sobre o ajuizamento de ação contra o 

município do Rio de Janeiro (processo judicial n.º 0322407-23.2017.8.19.0001 )

objetivando o reconhecimento de imunidade tributária recíproca e encaminhou cópia de 

deferimento de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos 

tributários inscritos em dívida ativa e para impedir de incluir novos créditos ou efetuar 
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Vale esclarecer, apenas para que não restem quaisquer dúvidas, que 

os depósitos recursais no processo do trabalho, previstos no §1º do 

artigo 899 da CLT, têm natureza jurídica de garantia de execução 

unal Superior do 

Trabalho na Instrução Normativa n.º 03/1993. Desta feita, a previsão 

contida no §3º do artigo 1º do Ato n.º 29/2013 indica que os processos 

com valores inferiores ao limite do depósito recursal são garantidos 

áveis à interposição de recursos no 

Desse modo, todos os débitos, sem exceção, encontram-se 

devidamente garantidos seja por depósito de valores, bloqueio de 

numerário, penhora de bens ou em razão de inserção na sistemática 

pecial de Execução nos termos do Ato n.º 29/2013 do 

DP n.º 249/20184, a Companhia 

apresentou a seguinte documentação, com o fim de comprovar a regularidade fiscal: 

comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ e no cadastro de contribuintes 

do ICMS, certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos 

federais e à dívida ativa da União, certidão positiva com efeitos de negativa de débitos 

emitida pela Receita Estadual, certidão positiva com efeitos de negativa emitida pela 

procuradoria Geral do Estado, certificado de regularidade do FGTS-CRF, certidão 

negativa de débitos do ISSQN/TFL, certidão positiva de débitos trabalhistas, certidão 

nformou sobre o ajuizamento de ação contra o 

23.2017.8.19.0001 ) 

objetivando o reconhecimento de imunidade tributária recíproca e encaminhou cópia de 

deferimento de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos 

tributários inscritos em dívida ativa e para impedir de incluir novos créditos ou efetuar 
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cobranças, seja judiciais ou extrajudiciais. 

de pagamento correspondente às CDA's n.º 69/069.127/2016

00 e n.º 69/243.145/2017-00.

 

A Procuradoria, através do parecer n.º 26/2018 

da AGENERSA5, atestou a tempestividade da apresentação da documentação

as certidões apresentadas, suas 

nas certidões de Dívida Ativa Municipal e Débitos Trabalhistas.

 

Especificamente com relação aos débitos trabalhistas, a Procuradoria 

alertou quanto ao fato do Plano Especial de Execução, instituído pelo Ato n.º 29/2013, 

não abranger as ações cujos débitos sejam inferiores

Revista, bem como para a inexistência de informações sobre os valores liquidados ou 

acordados ou homologados pelo juízo da execução nas ações trabalhistas, o que impede 

a análise de enquadramento das citadas ações no Plano Especial de Execução.

 

Na mesma oportunidade, sobre os

municipais da Companhia, a Procuradoria

obtida no âmbito do processo judicial n.º 0322407

perante a 12ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital 

em face do município do Rio de Janeiro, que busca o reconhecim

tributária recíproca. Sobre os não tributários, porém, registrou a apresentação de 

comprovantes de pagamento das CDA's n.º 69/069.127/2016

00 e n.º 69/243.145/2017-00, mas informou que as ações de execução fiscal c

não haviam transitado em julgado até aquele momento, necessitando de 

acompanhamento. 

 

Com tais apontamentos, a Procuradoria concluiu seu parecer 

entendendo pelo descumprimento da Resolução AGENERSA n.º 04 / 2011 em razão da 
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cobranças, seja judiciais ou extrajudiciais. Também encaminhou cópia do comprovante 

pagamento correspondente às CDA's n.º 69/069.127/2016-00, n.º 69/242.986/2017

00. 

A Procuradoria, através do parecer n.º 26/2018 - JVG 

, atestou a tempestividade da apresentação da documentação

as certidões apresentadas, suas respectivas validades e efeitos, apontando irregularidade

nas certidões de Dívida Ativa Municipal e Débitos Trabalhistas. 

Especificamente com relação aos débitos trabalhistas, a Procuradoria 

ato do Plano Especial de Execução, instituído pelo Ato n.º 29/2013, 

não abranger as ações cujos débitos sejam inferiores ao valor previsto para o Recurso de 

Revista, bem como para a inexistência de informações sobre os valores liquidados ou 

mologados pelo juízo da execução nas ações trabalhistas, o que impede 

a análise de enquadramento das citadas ações no Plano Especial de Execução.

Na mesma oportunidade, sobre os apontamentos de

, a Procuradoria confirmou a vigência da tutela de urgência 

obtida no âmbito do processo judicial n.º 0322407-23.2017.8.19.0001, em trâmite 

perante a 12ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital - RJ, movida pela Cedae 

em face do município do Rio de Janeiro, que busca o reconhecimento de imunidade 

. Sobre os não tributários, porém, registrou a apresentação de 

comprovantes de pagamento das CDA's n.º 69/069.127/2016-00, n.º 69/242.986/2017

00, mas informou que as ações de execução fiscal c

não haviam transitado em julgado até aquele momento, necessitando de 

Com tais apontamentos, a Procuradoria concluiu seu parecer 

entendendo pelo descumprimento da Resolução AGENERSA n.º 04 / 2011 em razão da 
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Também encaminhou cópia do comprovante 

00, n.º 69/242.986/2017-

JVG - Procuradoria 

, atestou a tempestividade da apresentação da documentação, elencou 

apontando irregularidade 

Especificamente com relação aos débitos trabalhistas, a Procuradoria 

ato do Plano Especial de Execução, instituído pelo Ato n.º 29/2013, 

ao valor previsto para o Recurso de 

Revista, bem como para a inexistência de informações sobre os valores liquidados ou 

mologados pelo juízo da execução nas ações trabalhistas, o que impede 

a análise de enquadramento das citadas ações no Plano Especial de Execução. 

apontamentos de débitos 

igência da tutela de urgência 

23.2017.8.19.0001, em trâmite 

RJ, movida pela Cedae 

ento de imunidade 

. Sobre os não tributários, porém, registrou a apresentação de 

00, n.º 69/242.986/2017-

00, mas informou que as ações de execução fiscal correlatas 

não haviam transitado em julgado até aquele momento, necessitando de 

Com tais apontamentos, a Procuradoria concluiu seu parecer 

entendendo pelo descumprimento da Resolução AGENERSA n.º 04 / 2011 em razão da 
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existência de débitos trabalhistas e, por este motivo, sugeriu a aplicação de penalidade à 

Companhia. 

 

Como anexo de sua manifestação, a Procuradoria apresentou tabela 

discriminativa das ações trabalhistas e consultas processuais dos processos judiciais n.º 

0279585-08.2006.8.19.0001 e n.º 0279587

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

 

O processo foi distribuído ao Cons

Ferreira pela Resolução AGENERSA n.º 646 / 2018

para manifestação da Concessionária em respeito ao contraditório

 

Por meio do OFÍCIO CEDAE ACP

esclareceu que o motivo da não inclusão no Plano Especial de Execução das ações com 

valor inferior ao previsto para depósito recurs

Revista (exceção prevista no artigo 1º, §3º, do Ato n.º 29 / 2013) é que, para estes casos, 

a garantia do juízo ocorre no próprio processo. Citou os processos judiciais que foram 

distribuídos antes da edição do At

eles, solicitando a exclusão de seus dados no Banco Nacio

(encaminhou cópias para fins de comprovação).

 

A CEDAE explicou, ainda, elencando cada processo e seu respectivo 

valor de causa, que se referem à 

contemplada no artigo 1º, §3º, do Ato n.º 29 / 2013, o que pode ser comprovado pelo 

teor dos Recursos interpostos em execução. Explicou que para a interposição de 

recursos, pelo artigo 884, da CLT, há necessidade de garantia do juízo. Com o intuito de 

corroborar suas assertivas, encaminhou cópia das publicações e decisões 

homologatórias de cálculos.
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trabalhistas e, por este motivo, sugeriu a aplicação de penalidade à 

Como anexo de sua manifestação, a Procuradoria apresentou tabela 

discriminativa das ações trabalhistas e consultas processuais dos processos judiciais n.º 

.0001 e n.º 0279587-75.2006.8.19.0001, ambos em trâmite pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

O processo foi distribuído ao Conselheiro Silvio Carlos dos Santos 

Ferreira pela Resolução AGENERSA n.º 646 / 20186 e, em sequência, abriu

para manifestação da Concessionária em respeito ao contraditório7. 

Por meio do OFÍCIO CEDAE ACP-DP n.º 248/2018

esclareceu que o motivo da não inclusão no Plano Especial de Execução das ações com 

valor inferior ao previsto para depósito recursal exigido para interposição de Recurso de 

exceção prevista no artigo 1º, §3º, do Ato n.º 29 / 2013) é que, para estes casos, 

a garantia do juízo ocorre no próprio processo. Citou os processos judiciais que foram 

distribuídos antes da edição do Ato n.º 29 / 2013 e informou que peticionou em todos 

eles, solicitando a exclusão de seus dados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas 

encaminhou cópias para fins de comprovação). 

A CEDAE explicou, ainda, elencando cada processo e seu respectivo 

referem à demandas com valor muito superior a exceção 

contemplada no artigo 1º, §3º, do Ato n.º 29 / 2013, o que pode ser comprovado pelo 

teor dos Recursos interpostos em execução. Explicou que para a interposição de 

884, da CLT, há necessidade de garantia do juízo. Com o intuito de 

corroborar suas assertivas, encaminhou cópia das publicações e decisões 

homologatórias de cálculos. 
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trabalhistas e, por este motivo, sugeriu a aplicação de penalidade à 

Como anexo de sua manifestação, a Procuradoria apresentou tabela 

discriminativa das ações trabalhistas e consultas processuais dos processos judiciais n.º 

75.2006.8.19.0001, ambos em trâmite pelo 

Silvio Carlos dos Santos 

e, em sequência, abriu-se prazo 

DP n.º 248/20188, a Cedae 

esclareceu que o motivo da não inclusão no Plano Especial de Execução das ações com 

posição de Recurso de 

exceção prevista no artigo 1º, §3º, do Ato n.º 29 / 2013) é que, para estes casos, 

a garantia do juízo ocorre no próprio processo. Citou os processos judiciais que foram 

o n.º 29 / 2013 e informou que peticionou em todos 

nal de Devedores Trabalhistas 

A CEDAE explicou, ainda, elencando cada processo e seu respectivo 

demandas com valor muito superior a exceção 

contemplada no artigo 1º, §3º, do Ato n.º 29 / 2013, o que pode ser comprovado pelo 

teor dos Recursos interpostos em execução. Explicou que para a interposição de 

884, da CLT, há necessidade de garantia do juízo. Com o intuito de 

corroborar suas assertivas, encaminhou cópia das publicações e decisões 
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A respeito do processo RT n.º 000782

que sua inclusão na certidão é indevida, porque não faz parte do pólo passivo da 

demanda. 

 

Adicionalmente, argumentou que encaminhou certidão emitida pela 

Coordenadoria de Apoio a Efetividade Processual (

de Execução Especial se encontrava vigente,

dos comprovantes de pagamentos dos depósitos previstos no artigo 4º, do Ato n.º 29 / 

2013. Entretanto, na mesma oportunidade, promoveu a juntada de comprovantes de 

depósitos judiciais, em cumprimento ao referido arti

 

Em nova promoçã

que a Cedae demonstrou que 

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região; o que permite considerar cumprida a 

Resolução AGENERSA nº 

AGENERSA n.º 04 / 2011 (

AGENERSA)9. 

 

Em razões finais, a

argumentação apresentada em sua manifestação ante

acolhimento do Parecer n.º 36/2018 

Companhia ( OFÍCIO CEDAE ACP

 

Levado à julgamento em 18 de dezembro de 2018, por unanimidade, o 

Conselho Diretor considerou cumprida a obrigação estabelecida na Resolução 

AGENERSA n.º 04 / 2011 para o ano de 2017 e assinalou prazo de 60 ( sessenta ) dias 

para que a CEDAE diligenciasse junto ao TRT para excluir as ações abarcadas pelo Ato 

n.º 29 / 2013 da certidão ( deliber
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A respeito do processo RT n.º 000782-16.2011.5.01.0051, acresceu 

rtidão é indevida, porque não faz parte do pólo passivo da 

Adicionalmente, argumentou que encaminhou certidão emitida pela 

poio a Efetividade Processual (CEAP), comprovando que o Plano 

de Execução Especial se encontrava vigente, suprindo a necessidade de apresentação 

dos comprovantes de pagamentos dos depósitos previstos no artigo 4º, do Ato n.º 29 / 

2013. Entretanto, na mesma oportunidade, promoveu a juntada de comprovantes de 

depósitos judiciais, em cumprimento ao referido artigo. 

Em nova promoção, a Procuradoria retificou seu parecer, entendendo 

que a Cedae demonstrou que "as execuções encontram-se abarcadas pelo Ato nº 

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região; o que permite considerar cumprida a 

 04/2011". Diante disso, considerou cumprida a Res

AGENERSA n.º 04 / 2011 (Parecer n.º 36/2018 - JVG - Procuradoria da 

Em razões finais, a Cedae teceu um breve resumo dos fatos, repisou a 

argumentação apresentada em sua manifestação anterior e encerrou pugnando pelo 

acolhimento do Parecer n.º 36/2018 - JVG, com a declaração de regularidade fiscal da 

Companhia ( OFÍCIO CEDAE ACP-DP n.º 302 / 2018 ).10 

Levado à julgamento em 18 de dezembro de 2018, por unanimidade, o 

erou cumprida a obrigação estabelecida na Resolução 

AGENERSA n.º 04 / 2011 para o ano de 2017 e assinalou prazo de 60 ( sessenta ) dias 

para que a CEDAE diligenciasse junto ao TRT para excluir as ações abarcadas pelo Ato 

n.º 29 / 2013 da certidão ( deliberação AGENERSA n.º 3.660 / 201811 ).

Internacionais  
Rio de Janeiro 

 

Página 5 de 9 

Tel.: 21 2332-6497  

16.2011.5.01.0051, acresceu 

rtidão é indevida, porque não faz parte do pólo passivo da 

Adicionalmente, argumentou que encaminhou certidão emitida pela 

CEAP), comprovando que o Plano 

suprindo a necessidade de apresentação 

dos comprovantes de pagamentos dos depósitos previstos no artigo 4º, do Ato n.º 29 / 

2013. Entretanto, na mesma oportunidade, promoveu a juntada de comprovantes de 

retificou seu parecer, entendendo 

se abarcadas pelo Ato nº 29 do 

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região; o que permite considerar cumprida a 

. Diante disso, considerou cumprida a Resolução 

Procuradoria da 

edae teceu um breve resumo dos fatos, repisou a 

rior e encerrou pugnando pelo 

JVG, com a declaração de regularidade fiscal da 

Levado à julgamento em 18 de dezembro de 2018, por unanimidade, o 

erou cumprida a obrigação estabelecida na Resolução 

AGENERSA n.º 04 / 2011 para o ano de 2017 e assinalou prazo de 60 ( sessenta ) dias 

para que a CEDAE diligenciasse junto ao TRT para excluir as ações abarcadas pelo Ato 

).12 
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A Companhi

n.º 10 / 2019), apontando contradição na decisão, porque atestava a regularidade fiscal 

com relação ao ano de 2017 ao passo que o presente processo cuida de an

regularidade fiscal referente ao ano de 2018.

 

Após parecer favorável ao provimento dos embar

Procuradoria (Parecer n.º 008/2019 

em apreço foi submetido a novo julgamento, culminando na edição

AGENERSA n.º 3.742 / 2019

fiscal com relação ao ano de 2018

embargada.16  

 

Referida decisão foi publicada no D

Janeiro em 13 de março de 2019.

 

Pelo OFÍCIO CEDAE ACP

maio de 2019, apresentou nova certidão de débitos trabalhistas, no intuito de cumprir o 

estabelecido no artigo 2º, da Deliberação AGENERSA n.º 3.660 / 2018.

 

Através da Promoção n.º 003/2019

o seguinte: 

 

No entanto, em que pese à CEDAE não ter diligenciado e apresentado 

a respectiva certidão no prazo determinado (60 dias), ao que nos 

parece, a pretensão do regulador ao editar a no

promover a regular instrução documental, com vistas a respaldar a 

devida regularidade fiscal já concedida à Companhia, por força do 

Artigo 1º da Deliberação em comento, por isso, o supracitado Artigo 

2º determina a apresentação de nova
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A Companhia opôs embargos de declaração (OFÍCIO CEDA ACP

), apontando contradição na decisão, porque atestava a regularidade fiscal 

com relação ao ano de 2017 ao passo que o presente processo cuida de an

regularidade fiscal referente ao ano de 2018.13 

Após parecer favorável ao provimento dos embargos exarado pela 

Parecer n.º 008/2019 - PROCURADORIA/AGENERSA)

em apreço foi submetido a novo julgamento, culminando na edição 

3.742 / 201915, por meio da qual restou reconhecida a regularidade 

fiscal com relação ao ano de 2018 e concedeu-se efeito interruptivo à decisão 

Referida decisão foi publicada no Diário Oficial do E

de março de 2019.17 

Pelo OFÍCIO CEDAE ACP-DP n.º 228 / 2019, a Cedae, em 02 de 

maio de 2019, apresentou nova certidão de débitos trabalhistas, no intuito de cumprir o 

2º, da Deliberação AGENERSA n.º 3.660 / 2018.

Através da Promoção n.º 003/2019-RLC19, a Procuradoria 

No entanto, em que pese à CEDAE não ter diligenciado e apresentado 

a respectiva certidão no prazo determinado (60 dias), ao que nos 

parece, a pretensão do regulador ao editar a normativa em tela é de 

promover a regular instrução documental, com vistas a respaldar a 

devida regularidade fiscal já concedida à Companhia, por força do 

Artigo 1º da Deliberação em comento, por isso, o supracitado Artigo 

2º determina a apresentação de nova "certidão trabalhista" com 
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FÍCIO CEDA ACP-DP 

), apontando contradição na decisão, porque atestava a regularidade fiscal 

com relação ao ano de 2017 ao passo que o presente processo cuida de analisar a 

gos exarado pela 

PROCURADORIA/AGENERSA)14, o processo 

 da Deliberação 

restou reconhecida a regularidade 

se efeito interruptivo à decisão 

Estado do Rio de 

DP n.º 228 / 2019, a Cedae, em 02 de 

maio de 2019, apresentou nova certidão de débitos trabalhistas, no intuito de cumprir o 

2º, da Deliberação AGENERSA n.º 3.660 / 2018.18 

, a Procuradoria consignou 

No entanto, em que pese à CEDAE não ter diligenciado e apresentado 

a respectiva certidão no prazo determinado (60 dias), ao que nos 

rmativa em tela é de 

promover a regular instrução documental, com vistas a respaldar a 

devida regularidade fiscal já concedida à Companhia, por força do 

Artigo 1º da Deliberação em comento, por isso, o supracitado Artigo 

"certidão trabalhista" com 
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situação regular, ainda que comprovado (Parecer nº 36/2018

581/584) durante a instrução processual à impertinência do status de 

'positiva de débitos' da certidão de fls. 37/45.

 

Não obstante a Companhia ter cumprido par

o comando do Artigo 2º da Deliberação, entendemos que a obrigação 

restou satisfeita, quando da apresentação da 'certidão positiva de 

débitos trabalhistas com efeito de negativa' de fl. 654.

 

Com o término do mandato do então Relato

Santos, o processo foi redistribuído à relatoria do I. Conselheiro Vladimir Paschoal pela 

Resolução AGENERSA CODIR n.º 757 / 2021

 

Após instada a se manifestar pelo Of.AGENERSA/SCEXEC SEI n.º 

73321, pelo OFÍCIO CEDAE DPR

finais tecendo breve relato dos fatos e aduzindo

efeito interruptivo por meio da Deliberação AGENERSA n.º 3.742 / 2019, de forma que 

o prazo para cumprimento do artigo 2º, da 

somente teve início a partir da publicação daquela deliberação em Diário Oficial, o que 

ocorreu em 13 de março de 2019. Diante disso, o prazo que lhe foi concedido para 

cumprimento da determinação se encerrou somente 

que a certidão positiva com efeitos negativos foi apresentada tempestivamente, uma vez 

que protocolada em 02 de maio de 2019.

 

Com tais argumentos, acrescendo que já havia comprovado sua 

regularidade ao longo da instrução pr

que corroboravam suas assertivas, a Cedae concluiu afirmando que não deve prosperar 

o último parecer exarado pela Procuradoria, requerendo o encerramento do presente 

processo. 
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situação regular, ainda que comprovado (Parecer nº 36/2018

581/584) durante a instrução processual à impertinência do status de 

'positiva de débitos' da certidão de fls. 37/45. 

Não obstante a Companhia ter cumprido parcial e intempestivamente 

o comando do Artigo 2º da Deliberação, entendemos que a obrigação 

restou satisfeita, quando da apresentação da 'certidão positiva de 

débitos trabalhistas com efeito de negativa' de fl. 654. 

Com o término do mandato do então Relator, o I. Conselheiro Silvio 

Santos, o processo foi redistribuído à relatoria do I. Conselheiro Vladimir Paschoal pela 

Resolução AGENERSA CODIR n.º 757 / 202120. 

Após instada a se manifestar pelo Of.AGENERSA/SCEXEC SEI n.º 

, pelo OFÍCIO CEDAE DPR-7 Nº 477 / 202122, a Companhia apresentou razões 

finais tecendo breve relato dos fatos e aduzindo,em síntese, que houve a concessão de 

efeito interruptivo por meio da Deliberação AGENERSA n.º 3.742 / 2019, de forma que 

o prazo para cumprimento do artigo 2º, da Deliberação AGENERSA n.º 3.660 / 2018, 

somente teve início a partir da publicação daquela deliberação em Diário Oficial, o que 

ocorreu em 13 de março de 2019. Diante disso, o prazo que lhe foi concedido para 

cumprimento da determinação se encerrou somente em 13 de maio de 2019, de forma 

que a certidão positiva com efeitos negativos foi apresentada tempestivamente, uma vez 

que protocolada em 02 de maio de 2019. 

Com tais argumentos, acrescendo que já havia comprovado sua 

regularidade ao longo da instrução processual, mediante a apresentação de documentos 

que corroboravam suas assertivas, a Cedae concluiu afirmando que não deve prosperar 

o último parecer exarado pela Procuradoria, requerendo o encerramento do presente 
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situação regular, ainda que comprovado (Parecer nº 36/2018-JVG fls. 

581/584) durante a instrução processual à impertinência do status de 

cial e intempestivamente 

o comando do Artigo 2º da Deliberação, entendemos que a obrigação 

restou satisfeita, quando da apresentação da 'certidão positiva de 

 

r, o I. Conselheiro Silvio 

Santos, o processo foi redistribuído à relatoria do I. Conselheiro Vladimir Paschoal pela 

Após instada a se manifestar pelo Of.AGENERSA/SCEXEC SEI n.º 

, a Companhia apresentou razões 

houve a concessão de 

efeito interruptivo por meio da Deliberação AGENERSA n.º 3.742 / 2019, de forma que 

Deliberação AGENERSA n.º 3.660 / 2018, 

somente teve início a partir da publicação daquela deliberação em Diário Oficial, o que 

ocorreu em 13 de março de 2019. Diante disso, o prazo que lhe foi concedido para 

em 13 de maio de 2019, de forma 

que a certidão positiva com efeitos negativos foi apresentada tempestivamente, uma vez 

Com tais argumentos, acrescendo que já havia comprovado sua 

ocessual, mediante a apresentação de documentos 

que corroboravam suas assertivas, a Cedae concluiu afirmando que não deve prosperar 

o último parecer exarado pela Procuradoria, requerendo o encerramento do presente 
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Em 21 de outubro de 2021, na 28

redistribuído à minha relatoria e ao meu Gabinete foi encaminhado em 08 de dezembro 

de 2021.23 

 

É o relatório.

 

                                                
1 Fls. 17-23. 
2 Fls. 10-11. 
3 Fls. 12-16. 
4 Fls. 26-171. 
5 Fls. 173-199. 
6 Fls. 200. 
7 Fls. 206-210. 
8 Fls. 215-579. 
9 Fls. 581-584. 
10 Fls. 590-595. 
11 DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº. 3.660 
CEDAE – COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL.
O CONSELHO - DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO 
BÁSICO DO ESTADO DO RIO
regimentais, tendo em vista o que consta no Processo Regulatório nº. E
unanimidade, 
DELIBERA: 
Art. 1º - Considerar que a Companhia de Águas e Esgotos 
Resolução AGENERSA nº 004/2011, uma vez que a Companhia enviou todos os documentos probatórios 
a esta AGENERSA, e desta forma, encontra
que o Ato nº 29/2013, permanece em vigor.
Art. 2º - Determinar o prazo de 60 dias, para à CEADE
das ações abarcadas no Ato nº 29 da Certidão de Débitos Trabalhistas da referida certidã
devida comprovação nesta AGENERSA.
Art. 3º - Encerrar o presente processo.
Art. 4º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018
JOSÉ BISMARCK VIANNA DE SOUZA
Conselheiro-Presidente 
LUIGI EDUARDO TROISI 
Conselheiro 
SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA
Conselheiro-Relator 
TIAGO MOHAMED MONTEIRO
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Em 21 de outubro de 2021, na 28ª Reunião Interna, o processo foi 

redistribuído à minha relatoria e ao meu Gabinete foi encaminhado em 08 de dezembro 

É o relatório. 

Rafael Carvalho de Menezes 
Conselheiro-Presidente-Relator 

         

DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº. 3.660 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. 

DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO 
BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, tendo em vista o que consta no Processo Regulatório nº. E-12/003/165/2018, por 

Considerar que a Companhia de Águas e Esgotos – CEDAE, cumpriu ao estabelecido na 
Resolução AGENERSA nº 004/2011, uma vez que a Companhia enviou todos os documentos probatórios 
a esta AGENERSA, e desta forma, encontra-se em situação fiscal regular para o ano de 2017, uma vez 
que o Ato nº 29/2013, permanece em vigor. 

Determinar o prazo de 60 dias, para à CEADE diligenciar junto ao TRT – 1ª Região, a exclusão 
das ações abarcadas no Ato nº 29 da Certidão de Débitos Trabalhistas da referida certidã
devida comprovação nesta AGENERSA. 

Encerrar o presente processo. 
Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018 
JOSÉ BISMARCK VIANNA DE SOUZA 

SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA 

TIAGO MOHAMED MONTEIRO 
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ª Reunião Interna, o processo foi 

redistribuído à minha relatoria e ao meu Gabinete foi encaminhado em 08 de dezembro 

DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO 
, no uso de suas atribuições legais e 

12/003/165/2018, por 

CEDAE, cumpriu ao estabelecido na 
Resolução AGENERSA nº 004/2011, uma vez que a Companhia enviou todos os documentos probatórios 

o ano de 2017, uma vez 

1ª Região, a exclusão 
das ações abarcadas no Ato nº 29 da Certidão de Débitos Trabalhistas da referida certidão, e apresente a 
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Conselheiro 
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO
Conselheiro 
 
12 Fls. 597-609. 
13 Fls. 614-618. 
14 Fls. 620-622. 
15 DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº. 3.742
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL.
O CONSELHO - DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO 
BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
regimentais, tendo em vista o que consta no Processo
unanimidade, 
DELIBERA: 
Art. 1º - Conhecer os Embargos opostos pela Concessionária CEDAE porque tempestivos, e no mérito, 
pelo provimento do mesmo, a fim de sanar o erro material existente na Deliberação AGENERSA nº 
3.660/2018, trazendo na redação do artigo 1º, que a comprovação de regularidade fiscal é para o ano de 
2018. Assim como, pela concessão do efeito interruptivo em face à interposição de recurso, cabível da 
decisão embargada.  
Art. 2º - Por Autotutela, altera
devendo constar a seguinte redação: “Art. 1º 
CEDAE, cumpriu ao estabelecido na Resolução AGENERSA nº 004/2011, uma vez que a Companhia 
enviou todos os documentos probatórios a esta AGENERSA, e desta forma, encontra
fiscal regular para o ano de 2018, uma vez que o Ato nº 29/2013, permanece em vigor.”
Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019
JOSÉ BISMARCK VIANNA DE SOUZA
Conselheiro-Presidente 
LUIGI EDUARDO TROISI 
Conselheiro 
SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA
Conselheiro-Relator 
TIAGO MOHAMED MONTEIRO
Conselheiro 
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO
Conselheiro 
 
16 Fls. 630-637. 
17 Fls. 639. 
18 Fls. 652-660. 
19 Fls. 663-664. 
20 Fls. 665.667. 
21 Fls. 674-675. 
22 Fls. 678-685. 
23 Fls.687. 
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JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO 

DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº. 3.742 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. 

DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO 
BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, tendo em vista o que consta no Processo Regulatório nº. E-12/003/165/2018, por 

Conhecer os Embargos opostos pela Concessionária CEDAE porque tempestivos, e no mérito, 
pelo provimento do mesmo, a fim de sanar o erro material existente na Deliberação AGENERSA nº 

.660/2018, trazendo na redação do artigo 1º, que a comprovação de regularidade fiscal é para o ano de 
2018. Assim como, pela concessão do efeito interruptivo em face à interposição de recurso, cabível da 

Por Autotutela, alterar a redação do artigo 1º da Deliberação AGENERSA nº 3.660/2018, 
devendo constar a seguinte redação: “Art. 1º - Considerar que a Companhia de Águas e Esgotos 
CEDAE, cumpriu ao estabelecido na Resolução AGENERSA nº 004/2011, uma vez que a Companhia 

todos os documentos probatórios a esta AGENERSA, e desta forma, encontra
fiscal regular para o ano de 2018, uma vez que o Ato nº 29/2013, permanece em vigor.”

Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. 
iro, 26 de fevereiro de 2019 

JOSÉ BISMARCK VIANNA DE SOUZA 

SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA 

TIAGO MOHAMED MONTEIRO 

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAÚJO 
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DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO 
, no uso de suas atribuições legais e 

12/003/165/2018, por 

Conhecer os Embargos opostos pela Concessionária CEDAE porque tempestivos, e no mérito, 
pelo provimento do mesmo, a fim de sanar o erro material existente na Deliberação AGENERSA nº 

.660/2018, trazendo na redação do artigo 1º, que a comprovação de regularidade fiscal é para o ano de 
2018. Assim como, pela concessão do efeito interruptivo em face à interposição de recurso, cabível da 

r a redação do artigo 1º da Deliberação AGENERSA nº 3.660/2018, 
Considerar que a Companhia de Águas e Esgotos – 

CEDAE, cumpriu ao estabelecido na Resolução AGENERSA nº 004/2011, uma vez que a Companhia 
todos os documentos probatórios a esta AGENERSA, e desta forma, encontra-se em situação 

fiscal regular para o ano de 2018, uma vez que o Ato nº 29/2013, permanece em vigor.” 


