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DECISÃO N. 100/2020 

 

Procedimento de Ouvidoria nº 192/2019. 

 

OBJETO: Recurso Adm. à AGIR devido ao indeferimento do Proc. Adm. 640/1812 do SAMAE de 

Blumenau/SC. 

RECLAMANTE: Sr. Osni Lenzi (CDC nº 4618). 

DEMANDADOS: AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí e Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto de Blumenau/SC – SAMAE. 

1. BREVE RELATÓRIO. 

Em data de 15.07.2019 foi aberto pela Ouvidoria da AGIR, o Procedimento de Ouvidoria nº 

192/2019 tendo em vista que na data de 09.07.2019, o Sr. Osni Lenzi (CDC nº 4618), compareceu 

pessoalmente neste órgão demonstrando sua insatisfação quanto ao indeferimento em seu pedido 

administrativo de retirada da multa que lhe foi aplicada por ter executado (?) o restabelecimento do 

abastecimento de água, em desacordo com as regras em vigor. 

Junto à Autarquia, o usuário havia interposto a sua reclamação, que restou autuada como 

Processo Administrativo nº 640/1812, e, ali, como já mencionado, o pleito lhe foi indeferido. 

Em sede de recurso junto a Agência de Regulação, repisa os seus argumentos, ou seja, de que o 

imóvel de sua propriedade, localizado na Rua São José, nº 635, Petrópolis, Blumenau, estava locado 

para terceiros, que antes do término do contrato de locação, abandonaram o mesmo, sem deixar 

qualquer aviso e deixaram o imóvel depredado e com atraso de contas diversas. 

As cópias das Ordens de Serviço (OS), de fls. 012/013, dão conta que no mês de novembro de 

2018, ficou constatado de que o hidrômetro instalado no imóvel locado, foi alterado, e que o lacre 

branco fora violado, o tubete de corte retirado e colocado um tubete de vazão e a água em uso. Em 

tese, foi identificado um caso de fraude.  

A situação encontrada foi então regularmente processada com a emissão do Termo de 

Ocorrência de Infração – TOI, que recebeu o nº 392/2018, por ter sido constata da infração aos 
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artigos 126, Inc. VI, letra “d” c/c artigo 127, Inc. I e IV, Art. 129, Inc. I, tudo por infração ao artigo 

78, do Decreto nº 10.809/2015. As cópias das faturas juntadas, dão conta que a conta atual está 

registrada como sendo de Rogério Adriano Lenzi, ou seja, que houve, após a notificação, a 

mudança do corresponsável pela conta água, esgoto e lixo, como a legislação o exige.  

Não consta, por outro lado, em nenhum documento ou informação, que o Usuário Sr. Osni 

Lenzi (CDC nº 4618), tenha agido à época, de modo diligente, em fazer a alteração do cadastro, 

informando que seria o inquilino, descumprindo assim, a obrigação que lhe cabia, como preceitua o 

art. 78, caput, do Decreto acima citado, de informar o nome e endereço do corresponsável. Se assim 

o tivesse feito, as consequências não lhe seriam aplicadas, como já está fartamente reconhecido pela 

justiça, através de seus julgados, doutrinas e jurisprudências. 

O SAMAE/Blumenau em tempo hábil, formulou as suas contrarrazões, e uma vez mais, repisou 

os seus argumentos, tanto de ordem legal para a constituição do TOI, como a respectiva 

fundamentação legal. Transposta a fase da ampla defesa e do contraditório, a Ouvidoria e o Jurídico 

da AGIR se pronunciaram, ambos indo ao encontro das razões e argumentos da autarquia, ou seja, 

no sentido de não ser possível acatar a reclamação do usuário. 

Este o breve e necessário relatório. 

 

2. DA DECISÃO 

O usuário Sr. Osni Lenzi (CDC nº 4618), proprietário um imóvel situado na localizado na Rua 

São José, nº 635, Petrópolis, Blumenau, que, segundo suas declarações, era sempre objeto de 

locação, fato esse até reforçado por uma declaração firmada por terceiro (fls. 007). A sua 

irresignação vem em razão de uma multa que lhe foi aplicada, após a expedição de um Termo de 

Ocorrência de Infração e que gerou a multa, objeto do pedido de cancelamento da mesma.  

Como se extraiu dos documentos juntados, a multa restou aplicada em razão de que foi 

restabelecida o fornecimento de água, de forma irregular, após ter ocorrido o corte da ligação. 

Relata ainda o usuário, que o imóvel estaria locado para uma terceira pessoa (cópia do contrato 

fls. 005, de nome Heli Correia Conrado e que ainda solidariamente o Sr. André Antônio ........ 

(ilegível), e que o imóvel se destinava para fins de moradia.  

Já as faturas trazidas aos autos (fls.21/ do procedimento, apontam como “cliente”, o Sr. Rogério 

Adriano Lenzi e que o imóvel seria de uso residencial. Após a vistoria efetuada pela Autarquia em 

21 de novembro de 2017, ficou constatada a “fraude” na religação (cópias de OS fls. 12/13) e ainda 

que o imóvel teria a destinação comercial e por isso tomadas as medidas aplicáveis. 
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Toda essa documentação demonstra com muita precisão que o usuário, lamentavelmente, não 

cumpriu com a sua obrigação de transferir a conta para o nome do inquilino, pelo contrário, o 

corresponsável continuava como sendo em terceiro, ou seja, não cumpriu o que dispõe o art. 78, do 

Decreto 10.809/2015: 

[...] 

Art. 78 As ligações serão cadastradas em nome do proprietário do imóvel, podendo 

este autorizar que o sejam em nome do usuário através de autorização específica ou 

contrato de locação, ambos com firma reconhecida em cartório, permanecendo, 

contudo, o proprietário do imóvel como corresponsável por qualquer débito do 

usuário. 

[...] 

 

Assim, entende-se que houve sim, a infração aos dispositivos legais previstos no Decreto 

Municipal nº 10.809/2015, em seus artigos 126, Inc. II, letra “a”, art. 13, Inc. XII, art. 127, Inc. I e 

IV, art. 129, Inc. II, c/c.  o art. 79, “caput” c/c 89, também do mesmo diploma legal já citado.  

Decide-se, pois, conhecer do recurso interposto pelo Sr. Osni Lenzi (CDC nº 4618), e julga-lo 

IMPROCEDENTE, e confirmar a decisão proferida pelo SAMAE no sentido de não anular o 

Termo de Ocorrência de Infração (TOI) e nem cancelar, por via de consequência, a multa aplicada. 

 I - Intime-se o usuário, para querendo, interpor recurso ao Comitê de Regulação, no prazo de 

15 (quinze) dias, em não concordando com a decisão ora proferida. 

II - Intime-se o SAMAE/Blumenau, na pessoa do Senhor Diretor Presidente da presente 

decisão e para, em entendendo, apresentar o seu recurso, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias. 

III - Em não havendo a apresentação de recursos ao Comitê de Regulação, seja o mesmo 

encerrado e arquivado. 

Entregue-se os documentos originais ao usuário. 

Publique-se a decisão no DOM, para todos os seus efeitos legais, bem como nos demais 

locais usuais para o conhecimento público. 

 

Blumenau (SC), em 09 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Heinrich Luiz Pasold 

Diretor Geral 


