
Governo do Estado do Rio de Janeiro

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

Conselho Diretor

RELATÓRIO

Processo nº.: E-22.007/234/2019
Data de Autuação: 14/03/2019
Concessionária: CEDAE
Assunto: OCORRÊNCIA N° 2018008027 - Pressão da água em imóvel

situado na rua Ana Neri, Benfica, Rio de Janeiro/RJ
Sessão Regulatória: 30/03/2023

 
 

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

 datada de 06/12/2018,

sobre pressão d'água em imóvel situado na rua Ana Neri, n°. 43, casa 03, bairro Benfica, município do Rio de

Janeiro.
 

2. Em contato com a Ouvidoria desta agência, a reclamante informou que estava sem abastecimento de

água, o que ocasionou a visita dos técnicos da CEDAE em seu imóvel, identificando a baixa pressão da

água. No entanto, o problema não foi solucionado. Além disso, afirmou que, após diversas tentativas de

contato, a companhia sugeriu iniciar uma nova Ordem de Serviço para a demanda em comento.
 

3. Mediante novo contato com a Ouvidoria,
[2]

 no dia 13/03/2019, a usuária informou que o problema ainda

persistia. Afirmou, também, que apesar da CEDAE enviar três equipes ao seu imóvel, não obteve solução

para a demanda pleiteada. Ademais, comunicou que, em decorrência da falta de água, está utilizando bomba

para estimular o caminho da água à sua residência, o que acarretou no aumento expressivo da sua conta de

luz.
 

4. Após a instauração do presente processo regulatório, a CEDAE protocolou ofício,
[3]

 datado de 23/01/2019,

informando acerca da demora na execução dos serviços de manutenção, uma vez que estes serviços estão

sendo prestados pela empresa vencedora do processo licitatório. A CEDAE esclareceu, também, que, em

virtude do descumprimento contratual por parte da empresa, a companhia não consegue prestar serviço

público adequadamente, tendo em vista que a mão de obra alocada para realização dos reparos está

paralisada.
 

5. Em nova manifestação, a CEDAE informou,
[4]

 no dia 17/06/2019, que realizou vistoria técnica no imóvel,

constatando a regularidade no abastecimento de água, mas com cisterna desativada, conforme demonstra

foto anexada ao processo.
[5]

 Além disso, no que tange à baixa pressão, a companhia afirmou que, na época

das reclamações, identificou um vazamento encoberto no distribuidor em frente ao número 321 da rua Ana

Neri, o que foi solucionado.
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6 . Em contato com o usuário em 26/06/2019
[6]

, a Ouvidoria registra que a reclamante informou que o

problema persistia, sendo ainda necessário o demasiado uso de bomba para o conduzimento do fluxo de

água.
 

7. Em despacho de 25/03/2021
[7]

, o processo foi redistribuído à relatoria deste Conselheiro, com fundamento

na Resolução Agenersa n° 754/2021.
 

8. A Ouvidoria desta Agência efetuou diversas tentativas de contato com a parte reclamante,
[8]

 nos dias

20/10/2021, 18/11/2021 e 27/12/2021, mas não logrou êxito.
 

9. Instada a se manifestar, a CASAN entendeu,
[9]

 no dia 28/12/2021, que o presente objeto dos autos está

concluído.
 

10. Novamente, a CEDAE informou,
[10]

 no dia 09/09/2022, que em razão da localidade do objeto do

presente processo compreender à incumbência da nova Concessionária, a companhia não deve ser

aventada à aplicação de penalidade, pela impossibilidade de cumprimento da prestação de serviço. Por fim,

corroborou o entendimento da CASAN, requerendo o encerramento do feito.
 

11. Remetidos os autos à Procuradoria para análise e parecer conclusivo,
[11]

 o jurídico, em promoção de

01/11/2022, considerando a economicidade processual, opinou pelo encerramento do feito e seu posterior

arquivamento.
 

12. Em Razões Finais, protocoladas em 16/03/2023,
[12]

 a CEDAE ratificou os pareceres emitidos pela

CASAN e pela Procuradoria, sugerindo o encerramento do presente processo regulatório.
 

É o relatório.
 

Rafael Penna Franca
Conselheiro Relator

 
 
 

[1]
 Fl. 05 dos autos físicos digitalizados, doc. 22148109.

[2]
 Fl. 06 dos autos físicos digitalizados, doc. 22148109.

[3]
 Fls. 9 a 12 dos autos físicos digitalizados, doc. 22148109.

[4] Fls. 22/23 dos autos físicos digitalizados, doc. 22148109.
[5] Fl. 24 dos autos físicos digitalizados, doc. 22148109.
[6]

 Fl. 27 dos autos físicos digitalizados, doc. 22148109.
[7] Fl. 38 dos autos físicos digitalizados, doc. 22148109.
[8]

 Doc. 26761198.
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[9]
 Doc. 26829997.

[10]
 SEI-20031-902/000164/2022

[11]
 Doc. 42050307.

[12]
 SEI-20031-902/000032/2023

texto ...

 

 
Rio de Janeiro, 24 março de 2023

Documento assinado eletronicamente por Rafael Augusto Penna Franca, Conselheiro, em 24/03/2023,
às 11:23, 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 49177025 e
o código CRC 38195376.

Referência: Processo nº E-22/007.234/2019 SEI nº 49177025

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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