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

, datada de 15/03/2019,

sobre vazamento em imóvel situado na rua Ana Leonidia, bairro Engenho de Dentro, município do Rio de

Janeiro.
 

2. Em contato com a Ouvidoria desta agência, a reclamante informou que em decorrência do vazamento,

suas faturas estão sendo cobradas com valores excessivos. Alegou, também, que, por esta razão, mantém o

registro fechado, o que compromete o seu abastecimento.
 

3. Instada a se manifestar, a CEDAE protocolou ofício,
[2]

 datado de 10/07/2019, informando que, em vistoria

técnica, realizou os reparos necessários, tendo regularizado o abastecimento de água no referido imóvel,

conforme foto anexada ao processo.
[3]

 

4. A Ouvidoria entrou em contato com o usuário em 29/08/2019
[4]

, e oportunamente a reclamante afirmou

que aguardava reparo a pelo menos 6 (seis) meses. Por fim, confirmou a normalidade do abastecimento de

água em seu imóvel.
 

5. Em despacho de 22/03/2021
[5]

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

na Resolução Agenersa n° 754/2021.
 

6 . Encaminhado o feito a CASAN,
[6]

 esta consignou que o citado imóvel está com o abastecimento

normalizado, apesar de considerar o tempo transcorrido para a resolução do feito como descumprimento à

prestação de serviço adequado, conforme disposto no art. 2º do Decreto Nº 45.344/2015.
[7]

 

7. Em ofício, datado de 24/08/2022,
[8]

 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 em questão. Nesse âmbito, a
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companhia ressaltou que as demandas devem ser encaminhadas para a nova concessionária.
 

8 . Remetidos os autos à Procuradoria para análise e parecer conclusivo,
[9]

 o jurídico, em promoção de

22/09/2022, opinou pela aplicação de penalidade, como medida de cunho pedagógico, em virtude da demora

da CEDAE em atender a solicitação da usuária.
 

9. Em Razões Finais,
[10]

 protocolizadas em 01/02/2023, a CEDAE alegou perda do fito pedagógico, bem

como ausência mínima de lastro probatório que enseje aplicação de penalidade. Além disso, caso o

Conselho Diretor desta agência opte pela aplicação de penalidade, a companhia sugeriu a imposição de

advertência. Por fim, requereu o encerramento do presente processo.
 

É o relatório.
 

Rafael Penna Franca
Conselheiro Relator

 
 

[1]
 Fl. 05 dos autos físicos digitalizados, doc. 18908900.

[2]
 Fls. 16 e 17 dos autos físicos digitalizados, doc. 18908900.

[3]
 Fl. 18 dos autos físicos digitalizados, doc. 18908900.

[4]
 Fl. 20 dos autos físicos digitalizados, doc. 18908900.

[5] Fl. 33 dos autos físicos digitalizados, doc. 18908900.
[6] Doc. 25563447.
[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-20031-902/000145/2022.
[9]

 Doc. 40008550.
[10]

 SEI-20031-902/000022/2023.
Rio de Janeiro, 24 março de 2023

Documento assinado eletronicamente por Rafael Augusto Penna Franca, Conselheiro, em 24/03/2023,
às 14:24, 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 49199042 e
o código CRC A52D987A.
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