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1. Trata-se de processo instaurado em face da CEDAE, a partir de reclamação
[1]

, datada de 07/12/2018,

sobre vazamento de água em unidade domiciliar na rua Adolfo Coelho, Anchieta, Rio de Janeiro/RJ.
 

2. Tendo sido intimada para prestar esclarecimentos, a CEDAE protocolou ofício,
[2]

 datado de 23/01/2019,

informando que a demora para execução dos serviços de manutenção, em especial, de consertos de

vazamentos e reposição de pavimento estão ocorrendo devido à ausência de concurso público por meio de

licitação pública para cargos operacionais e do descumprimento contratual por parte da empresa contratada.

No mais, a CEDAE informou que, apesar da problemática, busca a normalização da execução dos serviços

dentro dos seus prazos.
 

3. Em nova manifestação, a CEDAE protocolou ofício
[3]

, em 03/05/2019, informando que, com o intuito de

averiguar a reclamação, enviou equipe técnica ao referido imóvel em 17/03/2019, conforme OS n°

1902417736. Assim, pontuou que o abastecimento encontra-se regular e que inexistem pendências restantes

relativas ao logradouro em questão.
 

4. Em resposta, a usuária por meio da Ouvidoria
[4]

, em 21/05/2019, informou que após vários meses de

vazamento o problema foi solucionado.
 

5 . Em despacho de 04/03/2021
[5]

, com fundamento na Resolução AGENERSA CODIR nº 754/2021, o

processo foi redistribuído a este Conselheiro.
 

6 . Encaminhado os autos à Câmara Técnica de Saneamento para análise e parecer conclusivo, em

28/07/2022
[6]

, após breve relatório do caso, concluiu que o objeto dos autos está resolvido. Entretanto, em

razão da discrepância entre a data da ocorrência (10/12/2018) e a data de confirmação da solução do

vazamento (17/03/2019), exarou o entendimento de que a CEDAE não cumpriu de forma satisfatória os
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serviços prestados, conforme disposto no art. 2° do Decreto n° 45.344/2015
[7]

.
 

7. Em nova manifestação, a CEDAE em 08/08/2022
[8]

, informou que o objeto da demanda foi atendido pela

companhia e que a área do logradouro compreende região concedida à atual concessionária Águas do Rio.

Dessa forma, ressaltou que não é mais prestadora dos serviços de distribuição de água e esgotamento

sanitário, bem como evidenciou que não pode assumir o polo passivo dos processos em questão diante da

ausência de vínculo com a demanda e a situação jurídica.
 

8 . Encaminhado os autos à Procuradoria para análise e parecer conclusivo, em 21/09/2021
[9]

, o jurídico

concluiu que a companhia se comportou de forma omissiva ao não observar as regras regulatórias para

prestação de serviços, bem como ressaltou que a CEDAE resolveu o objeto da demanda após 04 (quatro)

meses da reclamação. Nesse sentido, informou que a CEDAE somente se movimentou para solução da

problemática após a intervenção da AGENERSA e que a concessão de serviços de esgotamento
sanitário e abastecimento de água dos blocos 1, 2 e 4, não exime a CEDAE das suas
responsabilidades à época e que as obrigações anteriores não são impactadas pelo recente leilão
da CEDAE opinando, assim, pela aplicação de penalidade à CEDAE em razão da demora na
solução da presente demanda.

 

9. Em Razões Finais, protocoladas no dia 03/11/2022,
[10] a CEDAE informou que atendeu a demanda de

forma satisfatória e pontuou que a companhia não pode mais assumir o polo passivo dos processos em

questão diante da perda de vínculo entre a solicitação efetuada e a situação jurídica. Por fim, requereu o

encerramento do presente processo, ratificando o entendimento da CASAN, tendo em vista que o objeto

pleiteado está resolvido.
 

 
É o relatório.

 
Rafael Penna Franca
Conselheiro Relator

 
 

[1]
 Fl. 05 a 06 dos autos físicos digitalizados, doc. 19422670.

[2]
 Fls. 09 a 12 dos autos físicos digitalizados, doc. 19422670.

[3]
 Fls. 22 a 23 dos autos físicos digitalizados, doc. 19422670.

[4]
 Fl. 26 dos autos físicos digitalizados, doc. 19422670.

[5]
 Fl. 38 dos autos físicos digitalizados, doc. 19422670.

[6]
 Doc. 36882495.

[7]
 Art. 2º - Na prestação dos serviços a CEDAE procurará sempre a satisfação de seus usuários, obedecendo aos princípios da

eficiência, regularidade, continuidade, segurança, qualidade, generalidade, razoabilidade, atualidade, cortesia e modicidade das
tarifas.
[8]

 SEI-20031-902/000135/2022.
[9]

 Doc. 39958183.
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[10]
 SEI-20031-902/000215/2022.

texto ...

 

 
Rio de Janeiro, 24 março de 2023

Documento assinado eletronicamente por Rafael Augusto Penna Franca, Conselheiro, em 24/03/2023,
às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 49178297 e
o código CRC 45A615A7.

Referência: Processo nº E-22/007.149/2019 SEI nº 49178297

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