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

 datada de 24/01/2019,

sobre falta d'água em imóvel situado na Rua Maria Freitas, n.° 103, bairro Madureira, município do Rio de

Janeiro.
 

2. Em contato com a Ouvidoria desta agência,
[2]

 a reclamante informou que até o dia 17/04/2019 o problema

não havia sido solucionado. Além disso, afirmou que mensalmente a fatura da CEDAE chega em seu

estabelecimento, mas sequer possui abastecimento regular de água. A usuária afirmou, também, que desde

dezembro de 2018 vem solicitando caminhão pipa, tendo um gasto, até o presente momento no valor de

R$3.750,00, pois não estava conseguindo contato com a companhia para solicitar o auxílio. Ademais,

comunicou que o fiscal esteve em seu imóvel no dia 06/02/2019 e informou a necessidade de buscar mais

informações a respeito do caso. No entanto, a usuária informou que nenhum agente da CEDAE compareceu

ao logradouro.
 

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

 datado de 26/06/2019,

informando que, após a realização de vistoria em 24/06/2019, foi identificada a necessidade de atuação no

ramal do imóvel, sendo a realização possível apenas nos fins de semana, por se tratar de um

estabelecimento financeiro com bastante fluxo de pedestres e carros. Dessa forma, afirmou que, devido às

restrições de acesso, ficou acordado que o reparo aconteceria nos dias solicitados, preferencialmente no

domingo.
 

4. Em contato efetuado em 03/07/2019,
[4]

 a Ouvidoria registra que a reclamante ainda aguarda a execução

dos reparos solicitados à CEDAE. Ainda, quanto às movimentações no logradouro, a usuária afirmou que os

carros ficam estacionados de forma irregular, apontando a necessidade de atuação conjunta entre a

companhia e a Guarda Municipal.
 

5 . Em novo e-mail, ainda no dia 03/07/2019,
[5]

 a representante do estabelecimento informou que seria

possível a realização do reparo nos dias de semana, tendo em vista que não há expediente aos fins de
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semana. Alegou, também, que o hidrômetro do local fica próximo à entrada e em um corredor que não possui

circulação de clientes, sendo, portanto, viável efetuar os reparos.
 

6. Tendo sido notificada a se manifestar, a CEDAE informou,
[6]

 no dia 12/08/2019, que, em vistoria técnica,

realizada no imóvel em 30/07/2019, foi constatado que, após a atuação no ramal, o abastecimento de água

se encontrava normalizado.
 

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. Novamente, em resposta à Ouvidoria,
[8]

 no dia 24/11/2021, a reclamante informou que o problema foi

devidamente solucionado.
 

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

 consignou que o referido imóvel está com o abastecimento

normalizado, sugerindo encerramento do feito.
 

10. Instada a se manifestar, em 08/08/2022,
[10]

 a CEDAE informou que não possui mais relação jurídica com

o objeto do presente processo, por não ser mais a prestadora de serviços na localidade. Por conseguinte, a

companhia evidenciou que as demandas devem ser encaminhadas para a nova concessionária responsável

pelos ofícios na área em questão.
 

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

 o jurídico, em promoção de

30/11/2022, entendeu que houve falha na prestação do serviço público, uma vez que a CEDAE agiu em

contrariedade ao art. 2º, do Decreto n.º 45.344/2015 e art. 6º no §1º, da Lei nº. 8.987/95.
[12]

 

12. Em Razões Finais, protocoladas em 31/01/2023,
[13]

 a CEDAE ratificou os argumentos colacionados no

feito e requereu o encerramento do presente processo.
 

É o relatório.
 

 
Rafael Penna Franca
Conselheiro Relator

 
 

[1]
 Fl. 04 dos autos físicos digitalizados, doc. 22336059.

[2]
 Fl. 03 dos autos físicos digitalizados, doc. 22336059.

[3]
 Fls. 14 e 15 dos autos físicos digitalizados, doc. 22336059.

[4]
 Fls. 17/18 dos autos físicos digitalizados, doc. 22336059.

[5]
 Fls. 19/20 dos autos físicos digitalizados, doc. 22336059.

[6]
 Fls. 37/38 dos autos físicos digitalizados, doc. 22336059.
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[7] Fl. 49 dos autos físicos digitalizados, doc. 22336059.
[8] Doc. 25293976.
[9] Doc. 40651686.
[10]

SEI-20031-902/000166/2022.
[11]

 Doc. 43465474.
[12]

 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.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
[13]

 SEI-20031-902/000020/2023

texto ...

 

 
Rio de Janeiro, 24 março de 2023

Documento assinado eletronicamente por Rafael Augusto Penna Franca, Conselheiro, em 24/03/2023,
às 11:25, 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 49177630 e
o código CRC 6B330242.

Referência: Processo nº E-22/007.310/2019 SEI nº 49177630

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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