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RELATÓRIO 

 

Trata-se de Processo Regulatório instaurado em virtude do recebimento do Ofício nº 

26283/20201, expedido pela Comissão de Defesa do Consumidor – CODECON – ALERJ, referente à 

reclamação nº 253565/2020 realizada pelo Sr. Antônio Carlos, na qual reportou dificuldades na troca 

de titularidade do imóvel no cadastro da CEDAE.  

Inicialmente, visando não cercear o direito ao contraditório e ampla defesa, a AGENERSA 

encaminhou o ofício Of.AGENERSA/PRESI  SEI Nº2112 ao CODECON – ALERJ, e o Ofício 

Of.AGENERSA/SCEXEC  SEI Nº1163 à Regulada, meio pelos quais foram informados acerca da 

autuação do presente processo regulatório.  

Prosseguindo a instrução, os autos foram remetidos à Ouvidoria desta AGENERSA, com 

o intuito de verificar se havia registro da referida reclamação em análise nesta Autarquia. Em 

retorno a solicitação, à Ouvidoria4 informou que:  

“(...) a reclamação em tela foi recebida nesta Ouvidoria no dia 13/10/20 e enviada à 

CEDAE para as devidas providências. 

 Em 28/10/20, a CEDAE respondeu ao reclamante, Sr. Pablo Alessandro Lemos, com 

cópia a esta Ouvidoria: 

 Srº. e Srª. Ouvidora, informamos que foi alterada a titularidade da matrícula 0271411-1, 

de Antônio Carlos Veiga Gomes para Lucília Maria dos Santos. (...)”. 

A CASAN5, após detida análise do feito, sugeriu que fosse realizado novo contato com o 

usuário, como consta: 

“(...) Para que esta CASAN possa verificar se houve descumprimento por parte da 

CEDAE, na solicitação de troca de titularidade, já que a mesma não poderia ser realizada, 
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pois existiam débitos antigos, em nome do Sr. Antônio Carlos, precisamos de alguns 

esclarecimentos, quais sejam: 

- Confirmar com a Sra. Lucília, se haviam débitos anteriores; 

- Em caso positivo, se foram quitados, informando a data de quitação; 

- Informar a data de mudança de titularidade, e se a mesma, se deu logo após a quitação; 

- Informar se a Sra. Lucília se deu por satisfeita com o atendimento da CEDAE(...)”. 

Em atendimento as solicitações feitas pela CASAN, a Ouvidoria6 desta Autarquia 

informou que:  

“(...) enviei, nos dias 06 e 09/11/20, email ao Sr. Pablo Alessandro, representante e 

sobrinho da Sra. Lucilia Mª dos Santos, com as indagações solicitadas. 

 Não tendo recebido nenhum retorno, enviei as mesmas indagações a ele via WhatsApp, 

(...), que foram finalmente respondidas. (...)”. 

A CASAN, por intermédio do Of.AGENERSA/CASAN  SEI Nº97, solicitou à 

Companhia, informações. Como segue:   

 
“(...) Se ... 

1. Haviam débitos, anteriores a alteração de titularidade, em nome de Antonio Carlos 

Veiga Gomes? 

 2. Em caso positivo, se os mesmos foram quitados, e suas respectivas datas de quitação; 

 3. As datas dos protocolos CEDAE 20100381485; 201014960845; 201013958768;           

4. A data de mudança, e o nome da nova titularidade. (...)”. 

A Companhia, por meio do Ofício CEDAE DAPR-7 nº 020/20218 de 11/01/2021, 

solicitou cópia do presente processo e prorrogação de prazo, a partir do seu recebimento. Por meio 

do Of.AGENERSA/SCEXEC  SEI Nº609, a SECEX informou à Regulada o deferimento na 

dilação do prazo por 5 (cinco) dias. Entretanto, em 18/01/2021 a Companhia, no Ofício CEDAE 

ADPR-7 nº 033/202110, solicitou nova prorrogação de prazo, concedida até a data de 29/01/2021, 

conforme Of.AGENERSA/CASAN  SEI Nº13/202111. 

Findado o prazo prorrogado, a Regulada, por meio do Ofício CEDAE ADPR-7 nº 

038/202112, apresentou manifestação acerca do objeto da reclamação do usuário, informando que: 
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“(...) Em atendimento ao solicitado, informamos que trata-se de imóvel cuja matrícula é 

0271411-1. 

1. Haviam débitos, anteriores a alteração de titularidade, em nome de Antônio Carlos 

Veiga Gomes? 

Resposta: Sim, de ambos, conforme escritura de compra e venda de 06/05/2003. 

2. Em caso positivo, se os mesmos foram quitados, e suas respectivas datas de 

quitação; 

Resposta: Não 

3. As datas dos protocolos CEDAE 20100381485; 201014960845; 201013958768; 

Resposta: 201014960845 – data: 14/10/2020 – Agenersa; 201013958768 – data: 

13/10/2020 – SAC; 20100381485 – Não localizado.  

4. A data de mudança, e o nome da nova titularidade 

Resposta: Em 28/10/2020 foi alterada titularidade para Lucília Maria dos Santos 

Após alteração de titularidade foi aberta nova ocorrência na Agenersa reclamando dos 

débitos (...) Resumo:Cliente retorna contato em 06/11/20 informando que a CEDAE fez a 

transferência de titularidade, porém está cobrando os valores antigos do cliente anterior, 

Sr. Antônio.  

Resposta do departamento em 11/11/20: 

“Trata-se de imóvel localizado na rua Maricá, 185 casa 7 onde, conforme escritura de 

compra e venda anexada a alteração de titularidade, LIVRO SM-184 FOLHAS 089 ATO 

043 DATA 06/05/2003, a outorgada compradora é a Sra. Lucília Maria dos Santos Veigas 

Gomes, casada pelo regime da comunhão parcial de bens com Antônio Carlos Veigas 

Gomes. 

Como foi possível observar, o imóvel foi comprado por AMBOS e com isso, a alteração de 

titularidade é sem débito, onde apenas foi alterado o nome e cpf que virá na conta.  

Finalizo que a reclamação foi aberta junto a AGENERSA por Pablo Alessandro Lemos, 

onde nas 4 folhas da documentação apresentada, escritura de compra e venda citada 

acima, seu nome não aparece, pessoa estranha a relação jurídica, portanto, parte ilegítima 

para a propositura da presente reclamação.” 

Obs: Para fins comerciais informamos constar no sistema “transferência de titularidade 

sem débito” realizada em 28/10/2020, pois não houve criação de uma nova matrícula 
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(quando ocorre divisão de débitos entre antigos e novos usuários), não houve separação de 

débitos, o débito existente são de ambas as partes, eis que são proprietários e moradores 

do local. (...)”. 

Instada a se pronunciar, tendo em vista a manifestação da Companhia, a CASAN13 em 

nova manifestação, esclareceu que:  

“(...) Esta CASAN se manifesta favoravelmente as respostas e atendimento pela CEDAE 

quanto ao presente processo, eis que houve a “transferência de titularidade sem débito” 

como solicitado, porém, o débito existente junto a CEDAE, são de ambos os proprietários 

donos do imóvel, não havendo descumprimento contratual. 

No entanto, entendemos que o presente processo deverá ser encaminhado à Procuradoria 

para análise e manifestação quanto aos aspectos jurídicos relacionados a propriedade e 

titularidade, agora transferida, do imóvel em epígrafe. (...)”. 

Em continuidade, os autos foram enviados à Procuradoria14, que, em seu parecer solicitou e os 

autos fossem remetidos a CEDAE, como segue: 

“(...) Esta Procuradoria foi instada a se manifestar quanto ao Ofício nº 26283/2020 da 

Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ, no qual consta a reclamação do Sr. 

Antônio Carlos Verga Gomes sobre o pedido de troca de titularidade do cadastro da 

CEDAE para o nome de Lucília Maria dos Santos, solicitada em 13/10/2020. 

Afirma o usuário que a Companhia solicitou apresentação de documentação que foi 

devidamente encaminhada, porém a troca de titularidade não foi realizada. A CEDAE 

informou que realizaria uma vistoria técnica para apurar a veracidade dos fatos narrados. 

Após, negou a troca de titularidade em razão da existência de débitos. 

Compulsando os autos, é possível verificar que a troca de titularidade ocorreu em 

28/10/2020, 15 (quinze) dias depois da solicitação e apresentação da documentação 

necessária. 

Em que pese à realização da troca de titularidade, é imperiosa uma análise mais 

aprofundada sobre o tema com objetivo de averiguar a existência de falha na prestação do 

serviço da CEDAE, haja vista a cobrança dos débitos como condição do atendimento da 

solicitação do usuário, bem como o tempo que a Companhia demorou em efetuar a troca, o 

que, num primeiro momento, ultrapassa a esfera da razoabilidade. 

Dessa forma, esta Procuradoria sugere o prosseguimento da instrução do presente feito, 

sendo a Companhia oficiada para apresentar defesa, em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 
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Ainda é importante que a Companhia esclareça se os débitos permanecem vinculados ao 

antigo titular ou foram transferidos à nova usuária. 

Diante o exposto, esta Procuradoria sugere o prosseguimento da instrução para apuração 

da falha na prestação do serviço pela CEDAE, cabendo à Companhia a apresentação de 

sua defesa e esclarecer a questão da transferência dos débitos. 

Ademais, esta Procuradoria opina que seja oficiada a Comissão de Defesa do Consumidor 

para que seja informado sobre a realização da troca da titularidade sem o débito ao 

usuário, bem como o atual andamento deste processo regulatório. (...)”. 

Na sequência, o presente processo retornou ao gabinete da presidência desta Autarquia, 

momento em que, por meio do Of.AGENERSA/PRESI  SEI Nº2615, salientou que: 

“(...) Durante a apuração, as análises técnica e jurídica averiguaram, inicialmente, que a 

troca da titularidade, requerida desde 13/10/2020 e objeto da reclamação em voga, 

ocorreu em 28/10/2020, o que atende, em nosso sentir, ao disposto no Ofício em 

referência. 

 Entretanto, vale mencionar que o assunto ainda será submetido ao Conselho-Diretor da 

AGENERSA, que avaliará o prosseguimento do feito. 

 Isso porque a Procuradoria desta Casa identificou possível falha na prestação do serviço 

pela CEDAE, seja pela notícia da cobrança dos débitos como condição do atendimento da 

solicitação do usuário, seja pelo tempo que a Companhia demorou em efetuar a troca. 

 Certos do atendimento ao Ofício nº 26283/2020, renovamos os votos de elevada estima e 

consideração, permanecendo à disposição para os demais esclarecimentos que se façam 

necessários. (...)”. 

A CASAN16, após minuciosa análise do feito, emitiu parecer, concluindo que: 

“(...) Em atendimento ao despacho nº 15455333, quanto a manifestação nº1379762, ao 

Proc. SEI 220007/000352/2021, apresentada pela Procuradoria. 

Esta Casan vem apresentar respostas aos questionamentos apresentados: 

1. Em que pese à realização da troca de titularidade, é imperiosa uma análise mais 

aprofundada sobre o tema com objetivo de averiguar a existência de falha na prestação 

do serviço da CEDAE, haja vista a cobrança dos débitos como condição do atendimento 

da solicitação do usuário, bem como o tempo que a Companhia demorou em efetuar a 

troca, o que, num primeiro momento, ultrapassa a esfera da razoabilidade. 
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 Esta Casan entende que p presente processo trata-se de transferência de titularidade em 

que houve “separação do bem imobiliário”, num primeiro momento cumpre a Cedae fazer 

a cobrança de débito até que se comprove através de documentação legal, a aludida 

“separação do bem imobiliário”, o que não pode por outro lado, é a Cedae não averiguar 

e questionar o débito e pagamento do mesmo, fazendo acumular sua dívida ativa.Logo, 

entendemos não ter ocorrido falha na prestação do serviço pela Cedae. 

2. Ainda é importante que a Companhia esclareça se os débitos permanecem 

vinculados ao antigo titular ou foram transferidos à nova usuária. (...) 

Logo, dúvidas não pairam quanto a existência de débitos à titularidade alterada, e 

antiga.(...)”. 

A Procuradoria17, analisando as informações prestadas e documentos apresentados, 

exarou o seguinte despacho:  

“(...) Em análise presente processo, depreende-se, como condição à regular instrução dos 

autos, a necessária manifestação da CEDAE para a apresentação de sua defesa, bem como 

informe se as cobranças permanecem, em homenagem ao princípio da ampla defesa. 

Este princípio se revela na verdade o princípio político de regência das relações entre o 

Estado e os cidadãos – participação democrática, segundo o qual ninguém deve ser 

atingido na sua esfera de interesses por um ato de autoridade sem ter tido a oportunidade 

de influir na elaboração dessa decisão[1]. 

Encontra-se disciplinado na Constituição da República Federativa do Brasil como uma 

garantia dos direitos fundamentais (art. 5º, inc. LV), e reiterado pela legislação infra-

constitucional, como a Lei nº. 5.427/2009. (...) 

Registra-se, ainda, que a citada Lei nº. 5.427/2009, em diversos artigos assevera a 

importância da participação efetiva do administrado nas diversas fases que informam o 

processo administrativo, dentre eles, artigos 2º, 3º, 34, 40 e 41. 

Diante o exposto, esta Procuradoria sugere que a CEDAE seja instada a apresentar 

defesa. Após, devolva-se os autos á Procuradoria para elaboração de parecer conclusivo. 

(...)”.  

Por meio do ofício Of.AGENERSA/SCEXEC  SEI Nº50118, foi disponibilizado o 

Parecer da Procuradoria desta AGENERSA, para conhecimento e manifestação da Regulada.    

Em resposta a CEDAE se manifestou como consta no Ofício CEDAE ADPR-7 Nº 

282/202119, onde, em síntese, aduz:  

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=18548667&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120004134&infra_hash=a4eca5bc52e7d79fd2fdc518fedcb6beb7a6fa6408316a3ac0c252a7d18c389e#_ftn1
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“(...) Inicialmente, cabe esclarecer que o serviço solicitado pela Sra. Lucília Maria dos 

Santos fora executado em 28/10/2020, portanto, foi realizada a troca de titularidade.  

Inobstante, a Companhia ratifica que as cobranças dos débitos permanecem, tendo em 

vista trata-se de imóvel cuja propriedade é da Sra. Lucília Maria dos Santos Veiga Gomes, 

casada pelo regime de comunhão parcial de bens com o Sr. Antônio Carlos Veiga Gomes, 

titular originário da matrícula supracitada. (...)”. 

O Parecer Nº 66/2021/AGENERSA/PROC20, trouxe análise e conclusão do órgão 

jurídico desta Agência, nos seguintes termos:   

 “(...) Este processo foi instaurado em razão do Ofício nº 26283/2020 enviado pela 

Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro (9807672), no qual há queixa de dificuldades na troca de titularidade do imóvel no 

cadastro da CEDAE. 

A ouvidoria se manifestou informando que houve a abertura de ocorrência junto à 

AGENERSA do caso narrado: ocorrência 2020014079. 

 “Conteúdo da manifestação: Cliente entrou em contato representando sua tia, Lucilia 

Maria dos Santos, informando que ela foi até a loja para solicitar a troca de titularidade e 

passar para o nome dela, porém não conseguiu resolver. Informa que entrou em contato 

com o SAC da CEDAE e não foi resolvido, posteriormente entrou em contato com a 

OUVIDORIA, que se recusou a abrir uma reclamação e passar o número de protocolo. 

Pede providências. (PROTOCOLO SAC 201013958768)”. 

 A CEDAE se manifestou, pelo Ofício CEDAE ADPR-7 nº 038/2020, demonstrando os 

débitos existentes. Informou que a troca de titularidade aconteceu em 28/10/2020 e 

afirmou que a Sra. Lucilia Maria dos Santos é usuária do serviço, uma vez que seu nome 

consta na escritura do imóvel. Assim, os débitos podem ser cobrados a ela. 

A CASAN, em sua manifestação (13629371), concluiu que a CEDAE respondeu 

satisfatoriamente ao questionado: 

 “Esta CASAN se manifesta favoravelmente as respostas e atendimento pela CEDAE 

quanto ao presente processo, eis que houve a “transferência de titularidade sem débito” 

como solicitado, porém, o débito existente junto a CEDAE, são de ambos os proprietários 

donos do imóvel, não havendo descumprimento contratual. 

No entanto, entendemos que o presente processo deverá ser encaminhado à Procuradoria 

para análise e manifestação quanto aos aspectos jurídicos relacionados a propriedade e 

titularidade, agora transferida, do imóvel em epígrafe”. 
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 A Procuradoria se manifestou entendendo pela necessidade de apuração da cobrança dos 

débitos anteriores à troca de titularidade. Após novamente ser instada a se manifestar, 

solicitou que, em cumprimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a 

Companhia apresentasse a sua defesa. 

A CEDAE apresentou a sua defesa ratificando as suas alegações anteriores, sem 

apresentar mais nenhum documento comprobatório. 

 É o relatório. 

 II. FUNDAMENTAÇÃO 

 Esta Procuradoria foi instada a se manifestar quanto à denúncia realizada pelo usuário 

Sr. Antônio Carlos Verga Gomes sobre o pedido de troca de titularidade do cadastro da 

CEDAE para o nome de Lucília Maria dos Santos, solicitado em 13/10/2020. 

Afirma o usuário que a Companhia pediu a apresentação de documentação que foi 

devidamente encaminhada, porém a troca de titularidade não foi realizada. A CEDAE 

informou que realizaria uma vistoria técnica para apurar a veracidade dos fatos narrados. 

Após, negou a troca de titularidade em razão da existência de débitos. 

Compulsando os autos, é possível verificar que a troca de titularidade ocorreu em 

28/10/2020, 15 (quinze) dias depois da solicitação e apresentação da documentação 

necessária. Entretanto, a cobrança dos débitos anteriores à referida troca. 

A Companhia, em suas manifestações, alega a legalidade da cobrança dos débitos para a 

atual usuária uma vez que também era proprietária do imóvel junto com seu ex- marido. 

 “Trata-se de imóvel localizado na Rua Maricá, 185 casa 7, conforme escritura de compra 

e venda anexada a alteração de titularidade, LIVRO SM-184 FOLHAS 089 ATO 043 

DATA 06/05/2003, a outorgada compradora é a Sra. Lucília Maria dos Santos Veiga 

Gomes, casada pelo regime da comunhão parcial de bens com Antônio Carlos Veiga 

Gomes. 

Como foi possível observar, o imóvel foi comprado por AMBOS e com isso, a alteração de 

titularidade é sem débito, onde apenas foi alterado o nome e CPF que virá na conta. 

Finalizo que a reclamação foi aberta junto a AGENERSA por Pablo Alessandro Lemos, 

onde nas 4 folhas de documentação apresentada, escritura de compra e venda citada 

acima, seu nome não aparece. Pessoa estranha a relação jurídica, portanto parte ilegítima 

para a propositura da presente reclamação”. 
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 Em que pese a Câmara Técnica tenha concluído pela ausência falha na prestação do 

serviço da Companhia, é importante analisar a legalidade da cobrança dos débitos 

anteriores à troca de titularidade. 

O fundamento supracitado, apresentado pela CEDAE, para a realização da cobrança, 

trata a obrigação de efetuar o pagamento da tarifa, pelo usuário do serviço de 

abastecimento de água, como uma obrigação propter rem.  Em outras palavras, uma 

obrigação que está atrelada a coisa, sendo uma obrigação de direito real, na qual surge 

em razão do bem. 

Ao vincular os débitos à nova titular, uma vez que ela estava casada com o antigo titular 

do cadastro e, consequentemente, também proprietária do imóvel; a CEDAE contraria o 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido da referida 

obrigação ser pessoal[1]. 

Por ser uma obrigação pessoal, ela possui seus efeitos inter partes, ou seja, somente entre 

as partes da relação jurídica. 

No caso em tela, embora a nova titular tenha se beneficiado da prestação do serviço, 

portanto usuária conforme o conceito estipulado pela Lei nº13460/2017 (art. 2º ,I); ela não 

fazia parte da relação jurídica entre a CEDAE e o antigo titular. 

Sendo importante ressaltar que a CEDAE não apresenta o contrato de adesão assinado, 

como forma de comprovar a participação da Sra. Lucília na celebração da contratação do 

serviço de abastecimento de água. 

Uma vez que a tarifa de água é um preço público, ela surge como contra prestação do 

serviço de abastecimento de água, decorrente do negócio jurídico entre o titular do 

cadastro e a prestadora.   

Com a troca de titularidade, há mudança na relação jurídica existente entre a CEDAE e o 

novo titular, que passa a ser o responsável pelo pagamento do serviço prestado a partir 

daquele momento, ou, a partir do momento em que, comprovadamente, passou a ser o 

usuário efetivo do serviço[2]. Dessa forma, os débitos anteriores à nova relação jurídica 

não podem ser transferidos ao titular posterior. 

Nos autos, não há demonstração da real data em que a Sra. Lucília Maria dos Santos 

passou a ser a efetiva usuária do serviço. No entanto, a troca de titularidade ocorreu em 

28/10/2020 e a partir dessa data, passa a ter a responsabilidade pelo pagamento da tarifa. 

Os débitos anteriores deverão ser cobrados ao Sr. Antônio Carlos Veiga Gomes pelas vias 

adequadas, tanto judiciais quanto extra judiciais. (...) 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=19557720&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120004134&infra_hash=01943d6f548cc0d959bf4078771536bbb0b2e16ae90569a8b9b19f26e243c561#_ftn1
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 [2] Nesse caso, a troca de titularidade passa a ser mera formalidade, pois a nova relação 

jurídica já foi concretizada, como comumente se verifica em casos de locação de imóveis. 

 III. CONCLUSÃO 

 Diante o exposto, esta Procuradoria apresenta os seguintes pontos: 

1)     A troca de titularidade ocorreu em 28/10/2020; 

2)     A tarifa de água é um preço público, assim, a obrigação de seu pagamento é pessoal, 

produzindo efeitos inter partes; 

3)     A cobrança dos débitos anteriores à troca de titularidade somente poderão ser 

cobrados ao antigo titular, por ele ser parte da relação jurídica com a CEDAE; 

4)     As cobranças dos débitos da nova titular somente poderão ocorrer a partir do 

momento em que houve a troca de titularidade; 

5)     A justificativa apresentada pela CEDAE para a cobrança dos débitos, vinculada a 

presença no nome da nova titular na escritura do imóvel contraria o entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 

6)     A cobrança dos débitos deverão ser cobradas ao antigo titular mediante os meios 

legais cabíveis. (...)”. 

 Em prosseguimento, o presente feito foi distribuído à minha relatoria, como consta na 

RESOLUÇÃO AGENERSA CODIR Nº 771/202121, por Decisão do Conselho-Diretor, em Reunião 

Interna realizada no dia 02/06/2021. 

Por fim, a Regulada foi instada a apresentar suas Razões Finais por meio do Ofício 

Of.AGENERSA/SCEXEC  SEI Nº28222. Em resposta, a Concessionária enviou o Ofício CEDAE 

DPR-7 Nº 104/202223 repisando suas alegações, e acrescentando que:  

“(...)Ante do exposto, é possível concluir que a CEDAE comprovou toda a higidez de sua 

conduta e demonstrou que agiu de maneira correta e isenta no caso em tela. Inclusive, atenta-se 

que a CASAN entendeu pelo adequado atendimento da demanda, corroborando com o 

previamente informado pela Concessionária.  

Ademais, no que tange a cobrança dos débitos para a matrícula objeto, a Companhia reforça 

sua legalidade, tendo em vista estar sendo feita para usuária beneficiada pela prestação de 

serviço da CEDAE, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 

Subsidiariamente, atenta para a solidariedade passiva existente entre a reclamante e seu então 

cônjuge, conforme preceitua a legislação civilista, reforçando que caberia a reclamante 

demonstrar que não era usuária beneficiária dos serviços prestados pela CEDAE, diante da 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=19557720&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120004134&infra_hash=01943d6f548cc0d959bf4078771536bbb0b2e16ae90569a8b9b19f26e243c561#_ftnref2
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presunção existente no direito que mesmo as dívidas contraídas isoladamente são em benefício 

da família, o que não ocorreu durante o deslinde processual.  

Insto posto, requer que esse Ínclito Conselho da Agência Reguladora de Energia e Saneamento 

Básico do Estado do Rio de Janeiro delibere pelo encerramento do presente processo (...)”.  

 

Este é o Relatório. 

 

 

Vladimir Paschoal Macedo 
Conselheiro-Relator 
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