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Processo nº:  E-12/003.161/2017 

Data de autuação: 15/03/2017 

Regulada:  CEDAE 

Assunto:  Ofício n° 0057/2017 - 2ªPJDC- Inquérito Civil nº 142/2017 - 

Representação em face da Cedae quanto à interrupção no abastecimento 

de água na Rua Idumé, Brás de Pina – RJ - Recurso 

Sessão Regulatória:  30/03/2023 

 

RELATÓRIO  

   

Trata-se de processo regulatório instaurado em razão do Inquérito Civil nº 142/2017i 

instaurado pelo Ministério Público para apurar a existência de falha no serviço prestado pela 

CEDAE, considerando a informação o relato dos usuários da Rua Idumé, alegando que estariam 

por meses com o abastecimento de água interrompido. 

Após detida análise do feito pelos órgãos técnico e jurídico desta Agência, bem como 

toda sorte de manifestações da Regulada no curso da instrução processual, foi editada, por 

unanimidade, na Sessão Regulatória do dia 28 de julho de 2022 a Deliberação AGENERSA nº 

4.447/2022ii. Confira-se: 

“DELIBERAÇÃO AGENERSA N.º 4.447/2022 DE 28 DE JULHO DE 2022.  

Ofício n° 0057/2017 - 2ª PJDC- Inquérito Civil nº 142/2017 - Representação em face 

da Cedae quanto à interrupção no abastecimento de água na Rua Idumé, Brás de 

Pina - RJ. 

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E 

SANEAMENTOBÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA, no uso 

de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o que consta no Processo 

Regulatório nº E-12/003/161/2017, por unanimidade, 

DELIBERA: 

Art. 1º - Não aplicar penalidade à Cedae, considerando que os problemas de 

abastecimento de água na localidade não decorrem de falha na prestação do serviço 

por parte da Companhia, mas de uma série de problemas na localidade. 
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Art. 2º - Determinar à Secretaria Executiva que solicite à concessionária que 

assumiu o serviço na localidade em questão o envio a esta Agência, no prazo de 30 

(trinta) dias, de relatório informativo com as medidas que estão sendo adotadas 

para a melhoria do abastecimento de água no bairro de Brás de Pina, município do 

Rio de Janeiro conforme sugerido pela Procuradoria. 

Art. 3º - Determinar à Cedae que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os 

comprovantes do ressarcimento dos valores pagos ou dos respectivos cancelamentos 

das cobranças realizadas aos moradores da Rua Idumé, Brás de Pina, município do 

Rio de Janeiro, no período de três meses, contados da data da reclamação dos 

usuários, consoante o parecer do jurídico desta Agência. 

Art. 4º - Determinar à Secretaria Executiva a expedição de ofício à 2ª Promotoria de 

Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, núcleo da 

Capital, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, acerca da conclusão e 

das medidas adotadas no presente processo. 

Art. 5º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.” 

Ante a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro da Deliberação 

supracitadaiii, a Companhia interpôs Recurso Administrativoiv que foi distribuído para minha 

relatoria na 21ª Reunião Internav.  

Portanto, nessa oportunidade, o feito retorna a esta Sessão Regulatória para apreciação do 

Recurso Administrativo interposto pela CEDAE contra a Deliberação AGENERSA nº 4.447/2022. 

Preliminarmente, a CEDAE alega ter tido seu direito a ampla defesa e contraditório atingidos 

uma vez que este CODIR desconsiderou suas Razões Finais por considerá-la intempestiva, o que, ao 

seu ver, teria sido uma decisão equivocada, pelas razões abaixo expostas. 

“Por meio do Relatório do Voto que deu ensejo a Deliberação AGENERSA nº 

4.447/2022 é possível destacar que o d.Conselho-Diretor expressamente 

desconsiderou as razões finais apresentadas pela Companhia por meio do Ofício 

CEDAE ADPR-7 n° 061/2021, fls. 144/148, por alegada intempestividade da peça: 

(...) 

Cabe frisar que o conteúdo da peça em questão é fundamental ao convencimento e 

fundamentação do deslinde processual, uma vez que tratou justamente da 

impossibilidade do determinado por meio do art. 3º da Deliberação AGENERSA nº 

4.447/22. 
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Preliminar ao debate sobre o mérito da impossibilidade de cumprimento do art. 3° 

da Deliberação em questão, cabe esclarecer que a peça desconsiderada pelo d. 

Conselho-Diretor foi protocolada de forma tempestiva, diferentemente do afirmado, 

conforme segue. 

Inicialmente, nota-se que a peça em questão corresponde ao Ofício CEDAE ADPR-7 

n° 061/2021, que consta às fls. 144/148 do p.p em atendimento ao Ofício 

AGENERSA/ASSESS/JCSA nº 002/2021, que consta às fls.155 do p.p e solicitou a 

apresentação de razões finais por parte da CEDAE no prazo de 05 (cinco) dias: 

(...) 

De tal forma, a data inicial que marca o início da contagem do prazo de 05 (cinco) 

dias para a apresentação das razões finais é o dia de recebimento do Ofício 

AGENERSA/ASSESS/JCSA N° 002/2021 pela Companhia, que foi no dia 

03/02/2021, conforme registro de protocolo comprobatório nos próprios autos do 

presente processo às fls. 155: 

(...) 

Ou seja, tendo em vista que o ofício foi recebido pela CEDAE apenas no dia 

03/02/2021, conforme registro da própria AGENERSA, e o prazo disponibilizado 

para a apresentação de razões finais foi de 05 (cinco) dias, nota-se que a data final 

para protocolo tempestivo da peça se deu no dia 08/02/2021, justamente a data em 

que a CEDAE protocolou suas razões finais, conforme comprovante de Protocolo 

SEI que consta às fls. 148 dos autos: 

(...) 

Em complementação, cabe esclarecer que foi constatado que as juntadas das 

manifestações da CEDAE e da AGENERSA foram realizadas fora da ordem 

cronológica correta do processo regulatório, de forma que o ofício da AGENERSA 

que solicitou as razões finais da Companhia foi juntado às fls. 155, enquanto a 

manifestação em resposta pela CEDAE foi juntada às fls. 144, ou seja, a 

manifestação da CEDAE está antes da solicitação da AGENERSA, ocasionando 

possível miscelânea processual. 

Sendo assim, diante das provas que constam no bojo do próprio processo 

regulatório, restou evidente que a Companhia protocolou suas razões finais de 

forma tempestiva, sendo sua desconsideração equivocada e atingindo a ampla 

defesa e contraditório da CEDAE, não restando alternativa senão a revisão da 

decisão prolatada pelo d.Conselho-Diretor, diante do vício apresentado.” 
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No tocante ao mérito, a Regulada requer o recebimento do Recurso, eis que tempestivo, e que 

o mesmo seja acolhido “para tornar sem efeito a Deliberação AGENERSA Nº 4.447/2022, promovendo 

o encerramento do feito, por ausência de falha na prestação de serviço da Companhia, e contradição 

entre os seus artigos 3° e 1°” nos termos abaixo transcritos. 

“Do Mérito 

a) Ausência de nexo de causalidade e excludente de responsabilidade da CEDAE no 

caso em tela. 

Conforme esclarecido por meio das razões finais referentes ao ofício CEDAE ADPR-7 n° 

061/2021, fls. 144/148, e corroborado pelo órgão técnico da AGENERSA, foi constatado 

que no número 606, que compreende uma vila com 10 (dez) casas no mesmo terreno, a 

existência de uma cisterna em desacordo com as prescrições do Decreto Estadual n° 

553/76 e n° 22872/96: 

(...) 

Vale ressaltar que a Companhia esclareceu ao longo do p.p que os moradores que 

possuíssem cisterna de acordo com as prescrições corretas, não sofreriam problemas de 

abastecimento informação inclusive frisada pelo órgão técnico da Agência Reguladora. 

Nessa toada, cabe frisar a verificação da existência de ligações clandestinas, bem como 

crescimento desordenado e irregular, por parte da CEDAE e da Agência Reguladora, 

tendo em vista a constatação de ramal não executado pela CEDAE, que atende a 

Comunidade Quitungo: 

(...) 

Diante dos fatos expostos, é possível compreender que não houve falha na prestação de 

serviço por parte da CEDAE, que logrou êxito em realizar as obras necessárias para 

aprimoramento do abastecimento na localidade objeto, de forma que ocorreu o 

atendimento do objeto do presente processo regulatório, conforme entendido pela 

Procuradoria da AGENERSA. 

Nota-se que, no presente processo, não ocorreu a configuração de responsabilidade por 

parte da Companhia ensejando o ressarcimento de valores pagos ou respectivo 

cancelamento das cobranças realizadas, ou seja, não restou demonstrada a 

responsabilidade civil da Companhia no presente caso, não demandando sua função 

ressarcitória para compensar possível prejuízo econômico sofrido. 

Conforme visto, foi identificado que os moradores que alegaram problemas de 

abastecimento não possuíam cisterna, ou esta estava em desacordo com as prescrições 

determinadas pelas normativas competentes, além da existência de ligações clandestinas. 
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Portanto, no presente caso, é preciso vislumbrar a excludente de responsabilidade por 

fato exclusivo do consumidor e de terceiro. Trata-se de excludente de responsabilidade 

civil em que a própria conduta do consumidor é o fato adequado gerador do dano. Assim, 

a responsabilidade é afastada. Nesse sentido, ressalta-se sua previsão no artigo 14, §3º, 

II, do Código de Defesa do Consumidor: 

(...) 

Inclusive, ressalta-se que a maioria dos usuários da localidade objeto (do número 606 até 

o número 648) está inadimplente junto à Companhia, conforme tabela a seguir, 

demonstrando a inviabilidade de ressarcimento: 

(...) 

De tal forma, não é possível visualizar, no presente caso, a existência de nexo de 

causalidade que imputaria o ressarcimento por responsabilidade da Concessionária. 

Vale memorar que o nexo de causalidade é o vínculo existente entre o fato praticado pelo 

agente e o resultado danoso. Poderá ocorrer a responsabilidade sem a presença da 

culpa, como na objetiva, todavia, não poderá ocorrer sem que exista o nexo de 

causalidade. É a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o dano. A regra é: 

se o sujeito não deu causa ao prejuízo, não há motivo para ser responsabilizado. 

a) Da concessão da prestação do serviço de abastecimento e esgotamento sanitário 

Ademais, em razão do término da operação da CEDAE nas áreas objeto de concessão, as 

novas concessionárias estão assumindo a prestação do serviço público concedido dos 

municípios que mantinham contratos de programa/concessão com a CEDAE 

Ou seja, entre a abertura do processo e o presente a Concessionária passou por notáveis 

mudanças estruturais e de seu escopo de atuação, que afetam diretamente o caso em tela, 

uma vez que não é mais a empresa responsável pela prestação de serviço na área objeto. 

Entre diversas consequências, a ocorrência do processo de concessão da prestação de 

serviço pode impossibilitar a garantia da ampla defesa e contraditório da CEDAE no 

presente caso e no âmbito de outros processos, uma vez que há extenso rol documental 

atualmente em fruição da nova Concessionária prestadora do serviço. 

Assim, está a CEDAE obstada de apresentar livremente as provas necessárias para 

comprovação dos serviços realizados, motivo pelo qual a do ônus da prova do alegado 

neste e, em processos regulatórios outros que já abarquem áreas concedidas, precisa ter 

esses aspectos observados. 

Nesses casos de necessidade de produção de prova diferida, pelo lapso temporal 

perpetrado na instrução processual, impõe-se a distribuição do ônus da prova, conforme 

ensinam Didier Jr., Braga e Oliveira: 
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(...) 

A distribuição do ônus probatório justifica-se nesses casos, pois as regras processuais 

sobre o ônus da prova devem ser interpretadas em harmonia com a Constituição da 

República, que consagra a garantia constitucional ao devido processo legal, da qual se 

extrai a necessidade de se permitir o pleno exercício do direito de defesa (art. 5°, LIV e 

LV). 

Ainda sobre o tema, Cândido Rangel Dinamarco, complementa "(...) nunca os encargos 

probatórios devem ser tão pesados para uma das partes que cheguem a ponto de 

dificultar excessivamente a defesa de seus possíveis direitos. A jurisprudência também 

tem relativizado a exigência de a parte desincumbir-se de provar suas alegações quando 

se tratar de hipótese de prova diabólica. 

Em síntese, a disciplina legal do ônus da prova deve ser interpretada de forma a se 

harmonizar com a garantia constitucional do devido processo legal e permitir às partes o 

pleno exercício do direito de defesa, afastando a lógica tradicional sobre a incumbência 

da prova pela parte que apresenta a alegação nas hipóteses de extrema dificuldade ou 

impossibilidade de produção da prova. 

Outra consequência do processo da concessão dos serviços de downstream está na 

ilegitimidade passiva ad causam da CEDAE nos processos, seja na esfera jurisdicional 

ou administrativa, cujo objeto compreenda serviços da etapa downstream. 

A legitimidade nos processos caracteriza a pertinência subjetiva da ação, devendo existir 

vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada. A legitimidade ad 

causam, portanto, diz respeito a pertinência subjetiva da ação, consistindo na análise de 

vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada. Assim, não pode 

mais a CEDAE assumir o polo passivo dos processos em questão, diante da perda de 

vínculo com a demanda e a situação jurídica, visto não ser mais a prestadora de tais 

serviços. 

Além disso, conforme previamente mencionado, entre a abertura do processo e o presente 

a Concessionária passou por notáveis mudanças estruturais e de seu escopo de atuação, 

que afetam diretamente o caso em tela, uma vez que não é mais a empresa responsável 

pela prestação de serviço na área objeto. 

Diante do lapso temporal mencionado é cabível registrar que a duração dos processos 

administrativos e judiciais pode impactar diretamente no deslinde e efetividade 

processual e soluções dos casos, inclusive comprometendo a ampla defesa e contraditório 

dos envolvidos. 

Assim, a necessidade de se perseguir uma razoável e célere duração do processo está 

evidenciada no ordenamento jurídico brasileiro, sendo traduzida no princípio da 
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razoabilidade do processo. A Constituição Federal dispõe que a todos será assegurado 

um processo em prazo razoável: Art. 5°, LXXVIII. a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação. Da mesma forma, o art. 4º do CPC/15 prevê 

que será assegurado uma solução de mérito e uma atividade satisfativa em prazo 

razoável: Art. 4°. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa. 

Há também entendimento pacificado na jurisprudência sobre o tema: 

(...) 

Sendo assim, mudanças ocorridas durante o deslinde processual podem comprometer o 

seu resultado efetivo, uma vez que o processo pode perder o seu objeto, a prestação 

judicial pode ser ineficaz, a demora e o desgaste podem ser mais custosos do que a 

pretensão inicial. Além disso, pode inclusive criar verdadeiro ônus à parte e dificultar sua 

defesa. 

De tal forma, nas hipóteses dos processos regulatórios cujo objeto processual 

compreenda prestação de serviço em área concedida, deve ser fixada como limitação 

temporal para a exigibilidade de obrigações junto à CEDAE a assunção do serviço pela 

nova concessionária e, após este marco, deve ser considerada a resolução sem culpa da 

CEDAE, por impossibilidade de cumprimento da prestação, em observância ao artigo 

248 do Código Civil. 

Desta feita, a Companhia se alinha ao entendimento mais atual prolatado pela 

Procuradoria da AGENERSA no âmbito de outros processos regulatórios que abarcam 

as localidades concedidas, em que sugeriu pelo encerramento dos feitos, diante da 

necessária aplicação do princípio da isonomia das decisões emanadas pelo Ente 

Regulador. 

V- Conclusão: 

Ante todo o exposto, a CEDAE requer o recebimento do presente Recurso Administrativo, 

na forma do art. 79 do Regimento Interno da AGENERSA, com a concessão de efeito 

suspensivo, diante da necessidade de análise dos argumentos apresentados por meio do 

Ofício CEDAE ADPR-7 n° 061/2021, fls. 144/148, visto que protocolado 

tempestivamente, e seu provimento para tornar sem efeito a Deliberação AGENERSA Nº 

4.447/2022. promovendo o encerramento do feito, por ausência de falha na prestação de 

serviço da Companhia, e contradição entre os seus artigos 3º e 1º. 

Sendo estas as razões recursais e pedidos a serem apresentados, a CEDAE coloca- se ao 

inteiro dispor para quaisquer dúvidas porventura existentes, renovando votos de elevada 

estima e consideração.” 
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Após detida análise do feito e, acompanhando o posicionamento da Procuradoriavi, entendi 

pelo deferimento do Efeito Suspensivo pleiteado por julgar ser o mais seguro para a concessão e para 

os usuários uma vez que a aplicação da Deliberação poderia gerar risco de prejuízo de difícil ou incerta 

reparação à Companhia, e assim, comuniquei esta decisão à Regulada através do Ofício 

AGENERSA/CONS-02 Nº 136vii. 

Visando o regular prosseguimento do feito, os autos foram encaminhados à Procuradoria, 

para análise e manifestação acerca do Recurso em apreço, que opinouviii pelo acolhimento parcial da 

preliminar alegada, e quanto ao mérito, pela negativa de provimento. Senão vejamos.  

“II. FUNDAMENTAÇÃO 

1. Tempestividade 

Inicialmente, cumpre certificar a tempestividade do presente recurso, uma vez que 

interposto dentro do prazo de 10 (dez) dias estabelecido pelo art. 79 do Regimento 

Interno da AGENERSA. 

2. Das Alegações Recursais: 

  1.  Preliminarmente 

a.1- “Concessão de efeito Suspensivo” 

Por fim, quanto ao pleito para a concessão do efeito suspensivo, observa-se que uma vez 

que já consta a decisão conforme o documento SEI RJ (42069524), pela qual, o Ilmo. 

Conselheiro Relator em sede recursal deferiu “o pleito de efeito suspensivo da 

Recorrente, conforme o disposto no parágrafo único do Artigo 58 da Lei nº 5.427/2009 

c/c o parágrafo segundo do Artigo 79 do Regimento Interno desta Reguladora, fontes 

basilares do Processo Administrativo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e, por 

consequência, nesta Autarquia.”, esta Procuradoria entende que não há mais 

necessidade de emitir pronunciamento acerca de tal ponto. 

a.2- “Da Equivocada declaração de intempestividade das razões finais da CEDAE – 

decisão da Reguladora que deixou de considerar manifestação essencial.” 

Alega a Recorrente que o Conselho-Diretor “expressamente desconsiderou as razões 

finais apresentadas pela Companhia por meio do Ofício CEDAE ADPR-7 nº 061/2021, 

fls. 144/148, por alegada intempestividade”, destacando trecho do relatório que 

acompanhou o d. voto proferido, conforme o abaixo exposto:  

“Em 08/01/2021, a CEDAE apresentou novas razões finais, as quais não serão 

abordadas pelo presente relatório, visto que foram protocoladas após decorrido 
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o prazo de 10 (dez) dias para apresentação, bem como em razão do princípio da 

preclusão consumativa.”  

Sustenta a tempestividade das suas novas razões finais, bem como afirma que “o 

conteúdo da peça em questão é fundamental ao convencimento e fundamentação do 

deslinde processual, uma vez que tratou justamente da impossibilidade do determinado 

por meio do art. 3º da Deliberação AGENERSA nº 4.447/22”.  

Conclui que a desconsideração da peça em questão feriu os princípios da ampla defesa e 

contraditório, “não restando alternativa senão a revisão da decisão prolatada pelo d. 

Conselho-Diretor, diante do vício apresentado.”.  

Em análise dos autos, esta Procuradoria verifica que às fls. 137 do presente processo, 

consta o Of. AGENERSA/ASSESS/JCSA nº 017/2020, de 09/11/2020, recebido pela 

CEDAE em 10/11/2020 (terça-feira). A Companhia apresentou as razões finais, conforme 

o Ofício CEDAE ADPR-37 nº 427/2020, de 16/11/2020 (segunda-feira) às fls. 138/142.  

Segundo o Ofício CEDAE ADPR-7 nº 061/2021, de 08/01/2021, verifica-se que a CEDAE 

apresentou “novas” razões finais às fls. 144/147, com recibo de protocolo eletrônico às 

fls. 148 no dia 08/02/2021.   

Segundo a CI AGENERSA/ASSESS/JCSA nº 01/2021, de 11/02/2021 às fls. 154, observa-

se que a mesma traz para juntada aos autos o Ofício AGENERSA/ASSESS/JCSA nº 

002/2021, de 02/02/2021, com recebimento no protocolo desta AGENERSA em 

03/02/2021 e pela CEDAE em 04/02/2021 15:00 hs.  

Como se depreende da leitura do Ofício AGENERSA/ASSESS/JCSA nº 002/2021, de 

02/02/2021, às fls. 155 dos autos, a Relatoria possibilitou a abertura de prazo de “prazo 

de 5 (cinco) dias para, querendo, apresentar razões finais, contados a partir do 

recebimento do presente ofício”, encaminhando o link à Companhia para acesso à cópia 

integral dos autos.  

Dessa forma, é possível constatar que as “novas” razões finais da CEDAE foram 

apresentadas em 08/02/2021, ou seja, dentro do prazo de 5 (cinco) dias de resposta ao 

Ofício AGENERSA/ASSESS/JCSA nº 002/2021, 02/02/2021, uma vez que foi recebido 

pela Recorrente em 04/02/2021 (fls.155).  

Em leitura das “novas” razões finais protocoladas pela Companhia Recorrente nesta 

AGENERSA em 08/02/2021, sublinha que de modo geral traz informações já conhecidas 

no presente processo, com exceção das afirmativas de que a “maioria dos usuários da 

localidade objeto (do número 606 até o número 648) está inadimplente junto à 

Companhia”, conforme os dados indicados na tabela apresentada. 
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Verifica-se que a Companhia alega que o fato de alguns moradores além de estarem 

inadimplentes também possuem contas inativas (cortadas) junto à Recorrente, situação 

que entende esta Procuradoria que pode dificultar e/ou inviabilizar o 

ressarcimento/cancelamento na forma determinada na Deliberação recorrida. 

Assim, em exame do acima exposto, ressalta-se que a Administração Pública pode a 

qualquer tempo revisar os seus atos, e uma vez constatando que os mesmos foram 

eivados de vícios que podem torná-los inválidos, por conveniência e oportunidade pode 

revogá-los, respeitando os direitos adquiridos, conforme preza o art. 53[2], da Lei n.º 

9.784/99. 

Nesse sentido, uma vez que tal situação que pode vir a ser reparada em caso excepcional, 

por meio do princípio da autotutela, com fulcro na Súmula 473[3], do STF, sugere esta 

Procuradoria que sejam realizadas às adequações pertinentes na redação constante do 

art. 3º da Deliberação recorrida em conformidade com a situação acima descrita, 

possibilitando/facilitando o cumprimento integral pela Companhia CEDAE à 

determinação disposta no presente processo. Logo, recomenda o acolhimento parcial da 

preliminar suscitada, com a retificação acima sugerida.  

Do Mérito 

b) “Ausência de nexo de causalidade e excludente de responsabilidade da CEDAE no 

caso em tela” e “Da concessão da prestação do serviço de abastecimento e esgotamento 

sanitário”. 

Sustenta a Recorrente que conforme esclarecido nas razões finais referentes ao Ofício 

CEDAE ADPR-7 nº 061/2021, fls. 144/148, “e corroborado pelo órgão técnico da 

AGENERSA, foi constatado que no número 606, que compreende uma vila com 10 (dez) 

casas no mesmo terreno, a existência de uma cisterna em desacordo com as prescrições 

do Decreto Estadual nº 553/76 e nº 22872/96” (...). 

Continua alegando que “a Companhia esclareceu ao longo do p.p. que os moradores que 

possuíssem cisterna de acordo com as prescrições corretas, não sofreriam problemas de 

abastecimento informação inclusive frisada pelo órgão técnico da Agência Reguladora.”.  

Ressalta a Recorrente, a existência de ligações clandestinas, “bem como crescimento 

desordenado e irregular, por parte da CEDAE e da Agência Reguladora, tendo em vista 

a constatação de ramal não executado pelo CEDAE, que atende a Comunidade Quitungo 

(...)”, apontando que “é possível compreender que não houve falha na prestação de 

serviço por parte da CEDAE, que logrou êxito em realizar as obras necessárias para 

aprimoramento do abastecimento na localidade objeto, de forma que ocorreu o 

atendimento do objeto do presente processo, conforme entendido pela Procuradoria da 

AGENERSA.”.  
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Nesse sentido, alega que “não ocorreu configuração de responsabilidade por parte da 

Companhia ensejando o ressarcimento de valores pagos ou respectivo cancelamento das 

cobranças realizadas, (...)” e que “foi identificado que os moradores que alegaram 

problemas de abastecimento não possuíam cisterna, ou estava em desacordo com as 

prescrições determinadas pelas normativas competentes, (...)”.  

Afirma que “a maioria dos usuários da localidade objeto (do número 606 até o número 

648) está inadimplente junto à Companhia”, apresentando tabela consolidada em 

05.01.2021, contendo “matrícula”, “endereço”, “economias”, “débito”, “situação”, 

“observação”, para alegar a inviabilidade de ressarcimento  

Conclui a Recorrente que “não é possível visualizar, no presente caso, a existência de 

nexo de causalidade que imputaria o ressarcimento por responsabilidade da 

Concessionária.”, pugnando a nulidade da Deliberação AGENERSA n.º 4.447/2022, com 

o encerramento do feito, “por ausência de falha na prestação de serviço da Companhia e 

contradição entre os seus artigos 3º e 1º.”.  

Conforme exame do d. Voto proferido, esta Procuradoria observa que o Ilmo. 

Conselheiro Relator fundamenta que “a partir da análise das manifestações da CASAN, 

da Procuradoria e da própria regulada, verifica-se que os problemas de abastecimento 

de água na localidade objeto da reclamação não decorrem de falha na prestação de 

serviço por parte da Cedae, visto que restou comprovado nos autos que as 

descontinuidades decorrem de uma série de problemas na localidade, tais como a 

existência de diversas ligações clandestinas na região e a ausência de cisternas conforme 

as especificações previstas nos Decretos nº 553/76 e nº 22.872/96.”. (grifo nosso)  

Destaca ainda na decisão, que “o período de mais de 01 ano para conclusão dos reparos 

revela-se desproporcional e excessivo, o que demonstra a má atuação da regulada.”, 

salientando que a CEDAE não agiu na presente ocorrência de modo satisfatório no que 

se refere à morosidade na conclusão das obras realizadas pela Companhia, violando o 

disposto no art. 2º, caput do Decreto nº 45.344/15, motivo pelo qual não deixa dúvidas 

sobre a conduta inadequada da Companhia no presente feito. (grifo nosso)  

Logo, verifica esse Órgão Jurídico que tal situação enseja ao ressarcimento e/ou 

abatimento do débito dos usuários no endereço indicado, diante do lapso temporal da 

Companhia para finalizar as obras, restando evidente os motivos da determinação de 

obrigação de fazer nesse sentido.  

Nessa linha, consta a Deliberação AGENERSA n.º 4.447/2022 em perfeita consonância 

com a decisão emanada pelo Ilmo. Conselheiro Relator, a qual determinou o seguinte:  

(...) 
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Dessa forma, entende esta Procuradoria que são claros os motivos que ensejaram sua 

decisão, que foi emanada em observância ao disposto na Lei estadual 5.427/09[4] que 

determina nos artigos 2º e 48, que todas as decisões devam ser motivadas:  

(...) 

Ressalta-se ainda, que a decisão que deu azo à Deliberação é a ela integrada em respeito 

à obrigatoriedade, em atenção ao princípio da motivação dos atos administrativos, ao 

justificar as decisões impostas, não restando dúvidas de que o d. Voto é altamente 

explicativo quanto às razões que levaram às determinações exaradas no presente 

processo.  

Assim, resta evidente que os artigos 1º e 3º da Deliberação recorrida estão em sintonia, 

não existindo qualquer ilegalidade e/ou vício na motivação do ato que venha gerar a 

nulidade da Deliberação. Logo, esta Procuradoria recomenda a rejeição das alegações 

recursais de mérito. No entanto, lembra da sua sugestão em sede de preliminar para 

alteração da redação do art. 3º por autotutela, em conformidade com a situação dos 

usuários reportada pela Companhia Recorrente.  

Por fim, embora tenha havido a Concorrência Pública nº 01/2020 para a Concessão de 

serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de água dos blocos 1, 2 e 4, não há 

dúvidas de que tal fato não exime a CEDAE das suas responsabilidades à época sendo 

certo afirmar que as obrigações anteriores não são impactadas pelo recente leilão da 

CEDAE. (grifo nosso)  

III. CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, opina esta Procuradoria pelo conhecimento do Recurso, porque 

tempestivo. No que tange à preliminar alegada, entende pelo seu acolhimento parcial, 

sugerindo a retificação na redação do art. 3º da Deliberação recorrida com base no 

princípio da Autotutela, caso assim entenda o Ilmo. Sr. Conselheiro Relator do Recurso.  

No que diz respeito ao mérito recursal, opina pela negativa de provimento em razão de 

inexistir vício de legalidade e/ou motivação na Deliberação recorrida, que prima pela 

observância às normas legais.” 

Por fim, a Regulada foi instada a apresentar Razões Finais, sempre em respeito ao 

contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal, por meio do Ofício AGENERSA/CONS-02 SEI 

nº 1ix, o qual respondeux salientando os argumentos previamente exarados nos seguintes termos: 

“Inicialmente, a Companhia ratifica o exposto por meio do Ofício CEDAE ADPR-7 

061/2021, fls. 144/148, e corroborado pelo órgão técnico da AGENERSA, foi constatado 

que no número 606, que compreende uma vila com 10 (dez) casas no mesmo terreno, com 
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a existência de apenas uma cisterna em desacordo com as prescrições do Decreto Estadual 

nº 553/76 e n° 22.872/96. 

A Companhia esclareceu ao longo do deslinde processual que os moradores que tivessem 

uma cisterna de acordo com as prescrições corretas não sofreriam problemas de 

abastecimento, sendo parte da obrigação normativa cabível aos usuários. 

Além do mais, após vistoria técnica restou comprovado a existência de desvio de ramal 

não executado pela CEDAE, que atende a Comunidade Quitungo. Este desvio pode ser a 

causa da falta de pressão nas residências da Rua Idumé. 

Diante dos fatos expostos, é possível compreender que não houve falha na prestação de 

serviço por parte da CEDAE, que, de forma a contribuir, ainda que sem ter dado causa, 

logrou êxito em promover a realização de obras para aprimoramento do abastecimento na 

localidade objeto, de forma que ocorreu o atendimento ao fim destinado do objeto do 

presente processo regulatório, conforme entendido pela Procuradoria da AGENERSA. 

Entretanto, é preciso notar a diferença jurídica já explicitada, no que se refere a atribuição 

de culpa e, consequente responsabilização, em relação aos ressarcimentos determinados 

perante as possibilidades no âmbito da responsabilidade civil do Direito pátrio. 

Considerando que não restou demonstrado a responsabilidade civil da Companhia no 

presente caso, ou seja, não há que se atribuir a consequente devolução de valores pagos ou 

respectivo cancelamento das cobranças realizadas. Vislumbra-se a excludente de 

responsabilidade por fato exclusivo do consumidor e de terceiro. Onde a própria conduta 

do consumidor é o fato adequado gerador do dano. 

Assim, estando em desacordo com os ditames da legislação pertinente quanto a 

necessidade de reservatório inferior, além da existência de ligações clandestinas e 

inadimplemento de alguns usuários. Fatos que foram devidamente elucidados nos autos do 

p.p. 

Ademais, conforme mencionado nos autos, a CEDAE destaca que desde a data de 01 de 

novembro de 2021 não realiza operação na localidade, sendo o questionamento presente 

acerca de serviços os quais não celebra mais contratos de programa ou concessão de 

distribuição de água e esgotamento sanitário, consequentemente, ausente sua 

responsabilidade atual, além da impossibilidade de prestar informações atualizadas 

acerca do serviço de distribuição de água na localidade. 

Além disso, outra consequência do processo da concessão dos serviços está na 

ilegitimidade passiva ad causam da CEDAE nos processos, seja na esfera jurisdicional ou 

administrativa, cujo objeto compreenda serviços da etapa downstream, caracterizando 

circunstância de interrupção procedimental que enseja o encerramento do feito, sem 

adentrar o mérito do processo. 
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A legitimidade nos processos caracteriza a pertinência subjetiva da ação, devendo existir 

vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada. Assim, não pode mais 

a CEDAE assumir o polo passivo dos processos em questão, diante da perda de vínculo 

com a demanda e a situação jurídica, visto não ser mais a prestadora de tais serviços. 

Inclusive, a ilegitimidade caracteriza uma das principais causas de extinção dos processos, 

sendo questão de ordem pública, que abrange matérias que transcendem os interesses e 

direitos das partes em cada litígio, em razão da sua estrita vinculação com o interesse 

público, e que tem o condo de impedir a decisão de mérito no feito. 

No CPC/2015, a matéria está arrolada no art. 485, sendo condição da ação e pressuposto 

processual, que tem como principal característica a possibilidade de ser conhecida de 

ofício pelo julgador (art. 337, XI), a qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 485, $3º, 

do CPC): 

(...) 

Nesse sentido, vê-se, inequivocamente, que a CEDAE não tem mais relação com o objeto 

desta demanda, de modo que deve ser reconhecida a impossibilidade do cumprimento de 

qualquer obrigação, a fim de se evitar uma eternização da futura execução da obrigação 

de fazer. 

De tal forma, nas hipóteses dos processos regulatórios cujo objeto processual compreenda 

prestação de serviço em área concedida, deve ser fixada como limitação temporal para a 

exigibilidade de obrigações junto à CEDAE a assunção do serviço pela nova 

concessionária e, após este marco, deve ser considerada a resolução sem culpa da 

CEDAE, por impossibilidade de cumprimento da prestação, em observância aos artigos 

248 do Código Civil, 337, inciso XI e 485, inciso VI do Código de Processo Civil. 

Conclui-se, portanto, que não existe mais relação jurídica direta entre o cliente e a 

CEDAE no que tange os serviços da etapa downstream, sendo certo que a relação jurídica 

relacionada à presente demanda diz respeito unicamente à nova Concessionária, ficando a 

CEDAE impossibilitada de realizar qualquer intervenção na localidade, seja comercial ou 

operacional. 

Por fim, mas de suma importância, caso com todo o conteúdo probatório acima 

demonstrado acerca da legalidade na atuação da CEDAE e necessário encerramento do 

feito, este d. Conselho Diretor entenda pela aplicação de penalidade, pugna a CEDAE que 

seja observado o Princípio da Isonomia Processual e Uniformização das decisões visto que 

em casos semelhantes de demandas solucionadas em localidades de área atualmente 

concedidas foram determinadas penalidades de advertência, diante da necessária 

aplicação do princípio da isonomia das decisões emanadas pelo Ente Regulador, 

primando-se assim pela segurança jurídica. 
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III- Conclusão 

Diante o todo exposto, considerando a ausência de lastro probatório mínimo que possa 

ensejar qualquer aplicação de penalidade, considerando que a Companhia não deu causa 

e, ainda assim, promoveu toda atuação possível para solução do objeto, bem como a 

realidade atual e consequências do processo de concessão dos serviços antes prestados 

pela Companhia, requer a CEDAE que esse Ínclito Conselho da Agência Reguladora de 

Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro delibere pelo encerramento do 

presente processo regulatório, sem a determinação dos ressarcimentos citados.” 

 

Este é o Relatório.   

 

 

 

 

 

Vladimir Paschoal Macedo 
Conselheiro-Relator 
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