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O presente processo foi inaugurado a partir das CI 

AGENERSA/OUVID n.º 287/2019, n.º 289/2019 e n.º 290/2019, que noticiavam

demora na instalação de hidrômetros para 3 (

respostas da Cedae, apesar das cobranças promovidas pela Ouvidoria da Agenersa.

 

A CI AGENERSA/OUVID n.º 287/2019 apresentou a ocorrência n.º 

2019002451, datada de 20 de março de 2019, que registrou a reclamação do usuário 

residente à Rua Apace, n.º 35, Del Castilho, Rio de Jan

(cinco) meses comprou o hidrômetro, mas a Cedae informava que não tinha equipe 

disponível para realizar a instalação nem prazo para resolver o problema.

 

A CI AGENERSA/OU

2019002869, datada de 03 de abril de 2019, referente ao endereço Rua Projetada 12, 

quadra M, lote 4, casa 1, condomínio Riviera del Sol, Recreio dos Bandeirantes, Rio de 

Janeiro, RJ, registrando a reclamação da 

hidrômetro em fevereiro de 2019, mas a Cedae não executou o serviço até aquela data.

 

Já a CI AGENERSA/OUVID n.º 290/2019 apresentou a ocorrência n.º 

2019002967, datada de 08 de abril de 2019, referente ao ende

Jacaré, Rio de Janeiro, RJ, que noticiava a demora na instalação do hidrômetro no local, 
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22/007.412/2019 
CEDAE 
Demandas recebidas na Ouvidoria da Agenersa sem 
respostas da Cedae - ocorrências n.º 2019002451, n.º 
2019002869 e n.º 2019002967 registradas na Ouvidoria 
da Agenersa 
28/04/2022 

 

RELATÓRIO 

 

O presente processo foi inaugurado a partir das CI 

AGENERSA/OUVID n.º 287/2019, n.º 289/2019 e n.º 290/2019, que noticiavam

talação de hidrômetros para 3 (três) clientes diferentes, todas sem 

respostas da Cedae, apesar das cobranças promovidas pela Ouvidoria da Agenersa.

A CI AGENERSA/OUVID n.º 287/2019 apresentou a ocorrência n.º 

2019002451, datada de 20 de março de 2019, que registrou a reclamação do usuário 

residente à Rua Apace, n.º 35, Del Castilho, Rio de Janeiro, RJ, noticiando que há 5 

cinco) meses comprou o hidrômetro, mas a Cedae informava que não tinha equipe 

disponível para realizar a instalação nem prazo para resolver o problema.

A CI AGENERSA/OUVID n.º 289/2019 apresentou a ocorrência n.º 

2019002869, datada de 03 de abril de 2019, referente ao endereço Rua Projetada 12, 

quadra M, lote 4, casa 1, condomínio Riviera del Sol, Recreio dos Bandeirantes, Rio de 

registrando a reclamação da usuária que havia solicitado a instalação de 

hidrômetro em fevereiro de 2019, mas a Cedae não executou o serviço até aquela data.

Já a CI AGENERSA/OUVID n.º 290/2019 apresentou a ocorrência n.º 

2019002967, datada de 08 de abril de 2019, referente ao endereço Rua Sarandi, 54, 

Jacaré, Rio de Janeiro, RJ, que noticiava a demora na instalação do hidrômetro no local, 
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Demandas recebidas na Ouvidoria da Agenersa sem 
ocorrências n.º 2019002451, n.º 

2019002967 registradas na Ouvidoria 

O presente processo foi inaugurado a partir das CI 

AGENERSA/OUVID n.º 287/2019, n.º 289/2019 e n.º 290/2019, que noticiavam a 

clientes diferentes, todas sem 

respostas da Cedae, apesar das cobranças promovidas pela Ouvidoria da Agenersa.1 

A CI AGENERSA/OUVID n.º 287/2019 apresentou a ocorrência n.º 

2019002451, datada de 20 de março de 2019, que registrou a reclamação do usuário 

eiro, RJ, noticiando que há 5 

cinco) meses comprou o hidrômetro, mas a Cedae informava que não tinha equipe 

disponível para realizar a instalação nem prazo para resolver o problema.2 

VID n.º 289/2019 apresentou a ocorrência n.º 

2019002869, datada de 03 de abril de 2019, referente ao endereço Rua Projetada 12, 

quadra M, lote 4, casa 1, condomínio Riviera del Sol, Recreio dos Bandeirantes, Rio de 

usuária que havia solicitado a instalação de 

hidrômetro em fevereiro de 2019, mas a Cedae não executou o serviço até aquela data.3 

Já a CI AGENERSA/OUVID n.º 290/2019 apresentou a ocorrência n.º 

reço Rua Sarandi, 54, 

Jacaré, Rio de Janeiro, RJ, que noticiava a demora na instalação do hidrômetro no local, 
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sem, no entanto, informar quanto tempo a usuária estava aguardando providências pela 

Companhia.4 

 

Todos os interessados foram informados sobre a 

presente processo5, que foi distribuído à relatoria do Conselheiro Silvio Santos, através 

da Resolução AGENERSA CODIR n.º 674 / 2019

 

Através do Of.

de junho de 2019, foi aberto prazo de cinco d

as citadas ocorrências, que até aquele momento permaneciam sem resposta.

 

Pelo OFÍCIO CEDAE ADPR 37 N.º 594/2019, a Cedae questionou a 

aglutinação de três ocorrências distintas em um único processo regulatório, 

no seu entendimento, a instrução e comprovação dos fatos alegados

as ocorrências apontadas já tiveram seus serviços executados.

 

O processo foi encaminhado à CARES para apreciação

vez o encaminhou à Ouvidoria 

demorou para realizar a instalação dos hidrômetros

 

Em resposta, a Ouvidoria, por despacho datado de 15 de agosto de 

2019, confirmou que todos os serviços foram executados, mas registrou a demora na 

execução pela Cedae. Apresentou, também, cópia dos e

recebida da usuária responsável pelo imóvel localizado 

precisão de datas todo o transtorno vivenciado para conseguir resolver sua situação.

 

A CARES, atra

relato dos fatos e concluiu da seguinte forma:
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sem, no entanto, informar quanto tempo a usuária estava aguardando providências pela 

Todos os interessados foram informados sobre a 

, que foi distribuído à relatoria do Conselheiro Silvio Santos, através 

da Resolução AGENERSA CODIR n.º 674 / 20196. 

Através do Of. AGENERSA/CODIR/SS n.º 078/2019, datado de 24 

de junho de 2019, foi aberto prazo de cinco dias para que a Cedae se manifestasse sobre 

as citadas ocorrências, que até aquele momento permaneciam sem resposta.

Pelo OFÍCIO CEDAE ADPR 37 N.º 594/2019, a Cedae questionou a 

aglutinação de três ocorrências distintas em um único processo regulatório, 

no seu entendimento, a instrução e comprovação dos fatos alegados, mas informou que 

as ocorrências apontadas já tiveram seus serviços executados.8 

O processo foi encaminhado à CARES para apreciação

vez o encaminhou à Ouvidoria para que fossem apurados os prazos que a Cedae 

demorou para realizar a instalação dos hidrômetros10. 

Em resposta, a Ouvidoria, por despacho datado de 15 de agosto de 

2019, confirmou que todos os serviços foram executados, mas registrou a demora na 

pela Cedae. Apresentou, também, cópia dos e-mails enviados e da resposta 

recebida da usuária responsável pelo imóvel localizado no Jacaré, que relatou com 

transtorno vivenciado para conseguir resolver sua situação.

A CARES, através do parecer n.º 142 / 201912, somente teceu um 

relato dos fatos e concluiu da seguinte forma: 
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sem, no entanto, informar quanto tempo a usuária estava aguardando providências pela 

Todos os interessados foram informados sobre a inauguração do 

, que foi distribuído à relatoria do Conselheiro Silvio Santos, através 

AGENERSA/CODIR/SS n.º 078/2019, datado de 24 

ias para que a Cedae se manifestasse sobre 

as citadas ocorrências, que até aquele momento permaneciam sem resposta.7 

Pelo OFÍCIO CEDAE ADPR 37 N.º 594/2019, a Cedae questionou a 

aglutinação de três ocorrências distintas em um único processo regulatório, dificultando, 

, mas informou que 

O processo foi encaminhado à CARES para apreciação9, que por sua 

para que fossem apurados os prazos que a Cedae 

Em resposta, a Ouvidoria, por despacho datado de 15 de agosto de 

2019, confirmou que todos os serviços foram executados, mas registrou a demora na 

mails enviados e da resposta 

no Jacaré, que relatou com 

transtorno vivenciado para conseguir resolver sua situação.11 

, somente teceu um 
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"Isto posto e sob o aspecto técnico, esta CARES, neste processo e 

momento, nada tem a acrescentar, ocasião em que encerra este parecer 

com base no que consta n

 

Encaminhado à Procuradoria

50/2019 - PROCURADORIA DA AGENERSA

incorreu em mora nas três ocorrências, prejudicando os destinatários do serviço público. 

Destacou que o serviço d

relacionado a habitabilidade do imóvel e que a Cedae, com seu atuar, inobservou os 

artigos 2º, caput, e 3º, inciso I, do Decreto n.º 45.344 / 2015. Por este motivo, sugeriu a 

aplicação de penalidade com

 

A CASAN, após ser instada a se manifestar pela Relatoria

corroborou com os pareceres elaborados pela CARES e pela Procuradoria

 

Com o término do mandato do I. Conselheiro Silvio Santos

processo foi convertido em eletrônico e sorteado à minha relatoria pela

AGENERSA CODIR SEI nº 

 

Pelo Of.AGENERSA/CONS

de 5 (cinco) dias para a Cedae se manifestar em forma de alegações finais

 

Como resposta, a Cedae, pelo Ofício CEDAE DPR

após tecer breve relato dos fatos, novamente questionou a união das ocorrências em 

questão num único processo, dificultando a instrução e comprovação dos fatos alegados 

por não possuírem relação entre si nem serem conexos

conexão). Questionou a sugestão da Procuradoria de aplicação de penalidade, alegando 

inexistir lastro probatório que embase tal posicionamento, acrescentando que:
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"Isto posto e sob o aspecto técnico, esta CARES, neste processo e 

momento, nada tem a acrescentar, ocasião em que encerra este parecer 

com base no que consta nos autos." 

Encaminhado à Procuradoria13, retornou com o Parecer EV n.º 

PROCURADORIA DA AGENERSA14, onde restou registrado 

incorreu em mora nas três ocorrências, prejudicando os destinatários do serviço público. 

Destacou que o serviço de fornecimento de água é considerado essencial e está 

relacionado a habitabilidade do imóvel e que a Cedae, com seu atuar, inobservou os 

, e 3º, inciso I, do Decreto n.º 45.344 / 2015. Por este motivo, sugeriu a 

aplicação de penalidade como medida de cunho pedagógico. 

A CASAN, após ser instada a se manifestar pela Relatoria

corroborou com os pareceres elaborados pela CARES e pela Procuradoria

Com o término do mandato do I. Conselheiro Silvio Santos

em eletrônico e sorteado à minha relatoria pela

AGENERSA CODIR SEI nº 2348204717
. 

Of.AGENERSA/CONS-01 SEI Nº4 / 2021 foi concedido prazo 

cinco) dias para a Cedae se manifestar em forma de alegações finais

Como resposta, a Cedae, pelo Ofício CEDAE DPR-7 N.º 024/2022

após tecer breve relato dos fatos, novamente questionou a união das ocorrências em 

questão num único processo, dificultando a instrução e comprovação dos fatos alegados 

ação entre si nem serem conexos (e discorreu sobre o instituto da 

. Questionou a sugestão da Procuradoria de aplicação de penalidade, alegando 

inexistir lastro probatório que embase tal posicionamento, acrescentando que:

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro  

 

Página 3 de 5 

Tel.: 21 2332-6497  

"Isto posto e sob o aspecto técnico, esta CARES, neste processo e 

momento, nada tem a acrescentar, ocasião em que encerra este parecer 

, retornou com o Parecer EV n.º 

, onde restou registrado que a Cedae 

incorreu em mora nas três ocorrências, prejudicando os destinatários do serviço público. 

e fornecimento de água é considerado essencial e está 

relacionado a habitabilidade do imóvel e que a Cedae, com seu atuar, inobservou os 

, e 3º, inciso I, do Decreto n.º 45.344 / 2015. Por este motivo, sugeriu a 

A CASAN, após ser instada a se manifestar pela Relatoria15, 

corroborou com os pareceres elaborados pela CARES e pela Procuradoria16. 

Com o término do mandato do I. Conselheiro Silvio Santos, o presente 

em eletrônico e sorteado à minha relatoria pela RESOLUÇÃO 

foi concedido prazo 

cinco) dias para a Cedae se manifestar em forma de alegações finais18. 

7 N.º 024/202219, 

após tecer breve relato dos fatos, novamente questionou a união das ocorrências em 

questão num único processo, dificultando a instrução e comprovação dos fatos alegados 

e discorreu sobre o instituto da 

. Questionou a sugestão da Procuradoria de aplicação de penalidade, alegando 

inexistir lastro probatório que embase tal posicionamento, acrescentando que: 
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Sendo assim, a 

retira a possibilidade de qualquer punição, visto ser necessário a 

liquidez e certeza, não se admitindo imposição de penalidades em 

casos de reclamação evasiva e desprovida de elementos mínimos, que 

deve ser analisada com foco no fato in concreto.

 

Argumentou, ainda,

não mais sendo de competência da Cedae a prestação do serviço de distribuição de 

água, de forma que toda a documentação referente aos casos, 

serviços, cadastro, resultados operacionais, datas de execução dos serviços, dentre 

outras, estão sob posse da nova Concessionária. Por este motivo, também defendeu a 

perda do fito pedagógico da aplicação de multa, porque não mais pres

distribuição nas áreas em questão.

 

Concluiu 

processual, tanto pela ausência de pendências quanto pela transferência da prestação dos 

serviços de distribuição à nova Concessionári

 

É o relatório.

 

                                                
1 Fls. 03. 
2 Fls. 04-05. 
3 Fls. 06-07. 
4 Fls. 08-09. 
5 Fls. 11-16. 
6 Fls. 17. 
7 Fls. 22. 
8 Fls. 23. 
9 Fls. 24. 
10 Fls. 25. 
11 Fls. 26-28. 
12 Fls. 29-32. 
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Sendo assim, a inexistência de evidências objetivas, notadamente 

retira a possibilidade de qualquer punição, visto ser necessário a 

liquidez e certeza, não se admitindo imposição de penalidades em 

casos de reclamação evasiva e desprovida de elementos mínimos, que 

r analisada com foco no fato in concreto. 

Argumentou, ainda, que as áreas das ocorrências foram concedidas, 

não mais sendo de competência da Cedae a prestação do serviço de distribuição de 

água, de forma que toda a documentação referente aos casos, incluindo, ordens de 

serviços, cadastro, resultados operacionais, datas de execução dos serviços, dentre 

outras, estão sob posse da nova Concessionária. Por este motivo, também defendeu a 

perda do fito pedagógico da aplicação de multa, porque não mais presta os serviços de 

distribuição nas áreas em questão. 

 requerendo o encerramento do feito, ante a perda do objeto 

, tanto pela ausência de pendências quanto pela transferência da prestação dos 

serviços de distribuição à nova Concessionária. 

É o relatório. 

Rafael Carvalho de Menezes 

Conselheiro Presidente Relator 
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inexistência de evidências objetivas, notadamente 

retira a possibilidade de qualquer punição, visto ser necessário a 

liquidez e certeza, não se admitindo imposição de penalidades em 

casos de reclamação evasiva e desprovida de elementos mínimos, que 

as áreas das ocorrências foram concedidas, 

não mais sendo de competência da Cedae a prestação do serviço de distribuição de 

incluindo, ordens de 

serviços, cadastro, resultados operacionais, datas de execução dos serviços, dentre 

outras, estão sob posse da nova Concessionária. Por este motivo, também defendeu a 

ta os serviços de 

requerendo o encerramento do feito, ante a perda do objeto 

, tanto pela ausência de pendências quanto pela transferência da prestação dos 
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13 Fls. 33. 
14 Fls. 34-37. 
15 Fls. 38. 
16 Fls. 39. 
17 Id. 25047734 
18 Id. 27360624 
19 Id. 27541511 
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