
 
 

 

Acórdão n° 007/2020 
 
Procedimento de Ouvidoria n° 171/2019.  
 
OBJETO: Apreciação do Recurso da Decisão do Diretor Geral da AGIR, que julgou 
improcedente o recurso interposto pela Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom 
Jesus – AFESBJ, reconhecendo a legalidade da multa aplicada pelo SAMAE de 
Blumenau, bem como a dos valores lançados pelo consumo médio da água e que 
refletem também nos valores a serem pagos pelos serviços de esgotamento sanitário e 
devidos à BRK Ambiental – Blumenau S.A. 
 
SOLICITANTE: Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus – AFESBJ, 
mantedora do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, situado nesta cidade de Blumenau/SC 
 
INTERESSADOS: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau– 
SAMAE; Município de Blumenau e BRK Ambiental – Blumenau-SC. 
 
Relator: Ciro Adriano da Silva - Acórdão n° 007/2020 
 
EMENTA: 
 
Decisão final do Comitê de Regulação da AGIR – Procedimento Administrativo n° 
171/2019 – Recurso Administrativo à AGIR devido ao indeferimento do Proc. Adm. 
347/1707 do SAMAE de Blumenau/SC. 
 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Membros do Comitê 
de Regulação da Agir, por unanimidade de votos, acompanhar o voto do Conselheiro 
Relator, reconhecer a legalidade da multa aplicada pelo SAMAE de Blumenau, bem 
como os valores lançados pelo consumo médio da água e que refletem também nos 
valores a serem pagos pelos serviços de esgotamento sanitário e devidos à BRK 
Ambiental – Blumenau S.A, nos termos da Decisão do Diretor Geral nº 070/2019. 
 

 
Blumenau, 28 de fevereiro de 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
         José Carlos Spengler                                        Ciro Adriano da Silva 
                  Presidente                                                               Relator 
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RESOLUÇÃO Nº 07/2020 – COMITÊ DE REGULAÇÃO 

ENCERRA O PROCEDIMENTO DE OUVIDORIA Nº 

171/2019, IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA 

DE ENSINO SENHOR BOM JESUS – AFESBJ, EM FACE À 

DECISÃO DO SAMAE DE BLUMENAU NO PROC. ADM. 

347/1707, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

 JOSÉ CARLOS SPENGLER, Presidente do Comitê de Regulação e HEINRICH LUIZ 

PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso das atribuições que 

lhes são conferidas, respectivamente, (I) pelos artigos 31 e 36 do Protocolo de 

Intenções, devidamente ratificado pelos munícipios consorciados, (II) Decreto nº 

064/2020, e de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis: 

 
CONSIDERANDO que, a Decisão nº 070/2019 do Procedimento de Ouvidoria nº 

171/2019, julgou improcedente o recurso interposto pela Associação Franciscana de Ensino 

Senhor Bom Jesus – AFESBJ,  mantedora do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, situado nesta 

cidade de Blumenau/SC, reconhecendo a legalidade da multa aplicada pelo SAMAE de 

Blumenau, bem como a dos valores lançados pelo consumo médio da água e que, refletem 

também nos valores a serem pagos pelos serviços de esgotamento sanitário e devidos à BRK 

Ambiental – Blumenau S.A. 

CONSIDERANDO o que a Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus – 

AFESBJ, mantedora do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, situado nesta cidade de 

Blumenau/SC, interpôs RECURSO junto ao Comitê de Regulação da AGIR, nos termos 

regimentais; 

CONSIDERANDO que na Reunião Ordinária do Comitê de Regulação realizada no 

dia 17 de fevereiro de 2020, por unanimidade de votos dos conselheiros, estes aprovaram o 

relatório e o voto do Senhor Ciro Adriano da Silva, no sentido de reconhecer a legalidade das 

sanções aplicadas no Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 814/2017. 
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RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Publicar para todos os efeitos legais o voto e a decisão proferida nos 

autos do Procedimento de Ouvidoria nº 171/2019, remetido ao Comitê de Regulação para 

julgar o Recurso Administrativo em grau de recurso, no qual o Conselheiro Relator votou 

pelo indeferido do pleito, sendo este acompanhado por unanimidade dos membros do 

Comitê de Regulação em data de 17 de fevereiro de 2020. 

 

Art. 2º O Voto do Relator passa a integrar a presente Resolução. 
  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

 

 

Blumenau, em 28 de fevereiro de 2020. 

 

 

  

JOSÉ CARLOS SPENGLER 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 

 
  



 

3 

 

 
ANEXO I – VOTO DO RELATOR 

 
PROCEDIMENTO DE OUVIDORIA  

Nº 171/2019 
 

VOTO DO RELATOR 
 

 

OBJETO: Recurso Administrativo contra a Decisão 070/2019 da AGIR. 

RECLAMANTE: Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus – AFESBJ. 

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

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí, BRK Ambiental – Blumenau S.A. e 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau/SC – SAMAE. 

 

Senhor Presidente do Comitê de Regulação, submeto a Vossa Senhoria Relatório e Voto 

acerca da matéria em tela, conforme art. 41, § 6º do Regimento Interno da AGIR. 

 

RELATÓRIO: 

Trata-se de recurso administrativo impetrado pela reclamante contra decisão da AGIR no 

procedimento de ouvidoria nº 171/2019. 

O caso em tela teve origem quando a SAMAE-Blumenau, após ser alertada por sua Diretoria 

de Operações acerca de denúncia anônima relatando possível ligação irregular de água nas 

instalações da reclamante (fls. 029), designou servidores para fiscalizarem o local no dia 

12/06/2017, sendo por eles relatado que: 

Foi constatado no cavalete de água instalado para o Colégio Bom 

Jesus que havia passagem de água nos dois lados do cavalete. 

Quando efetuamos o fechamento do registro do cavalete, que 

conduz a água da rede para o hidrômetro, e por consequência 

abastece o imóvel, a água da rede continuou a jorrar do lado oposto 
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do cavalete (depois do hidrômetro). Como forma de verificar a 

origem desta água, efetuamos o fechamento da rede pública, o que 

ocasionou a paralização do abastecimento de água, caracterizando 

que há abastecimento de água sem ser medido pelo hidrômetro, ou 

seja, irregularmente. (Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 

814/2017, fls. 027). 

Somado ao relato da constatação in loco pelos servidores da SAMAE e às fotos da 

irregularidade por eles tiradas (fls. 109 a 111), têm-se o relatório de consumo mensal de 

água da reclamante no período de maio de 2014 até junho de 2017 (fls. 078) e as medições 

pós troca do hidrômetro, realizada em 06/2017 (fls. 035 à 045). Este levantamento 

demonstra que até abril de 2015 a média de consumo era de 717 m³, após este período, 

entre maio e outubro de 2015, a média caiu bruscamente para 89 m³ e assim permaneceu 

até a troca do hidrômetro, quando a média voltou a subir para 497 m³.  

Diante do exposto, a SAMAE emitiu o Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 814/2017, 

no qual notificou a reclamante acerca da incidência de infração gravíssima prevista no art. 

126, IV, a) do Decreto municipal Nº 10.809/15 (ligar clandestinamente qualquer tubulação à 

rede distribuidora de água ou à rede coletora de esgotos), gerando a emissão de uma multa 

(art. 129, I) e a necessidade de a revisão do faturamento com base nas diferenças entre os 

valores efetivamente faturados e os apurados (art. 127, III). 

A reclamante, então, ingressou com recurso administrativo junto a SAMAE Blumenau, contra 

o Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 814/2017, requerendo que fossem anulados os 

lançamentos correspondentes a revisão do faturamento, bem como da cobrança do valor de 

R$ 729,75 na fatura 07/2017, referente a aplicação da multa prevista para infração 

gravíssima, e a realização de perícia técnica a fim de apurar a existência de irregularidade e, 

caso exista, os verdadeiros responsáveis (fls. 003). O presidente da SAMAE indeferiu o 

pedido, conforme processo administrativo 347/1707. 

Assim, no dia 25/02/2019 a reclamante apresentou recurso junto à AGIR, instrumento pelo 

qual teve início a presente ouvidoria. 
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Este recurso foi julgado improcedente pelo Senhor Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral da 

AGIR, que decidiu pela legalidade da multa aplicada, bem como pela manutenção dos 

valores lançados pelo consumo médio da água e que refletem também nos valores pagos 

pelos serviços de esgotamento sanitário. 

Assim, a reclamante recorreu tempestivamente ao Comitê de Regulação da AGIR no dia 

24/09/19. 

Em seu recurso, a reclamante, após breve resumo dos fatos, apresentou, de forma resumida, 

as seguintes razões (fls. 166 a 169): 

1 - Os servidores da SAMAE apenas realizaram testes para comprovar o desvio de água, mas 

informaram não ser sua responsabilidade apurar quem realizou a suposta obra, quando foi 

feita e se teve aval da Reclamante; 

2 - A Autarquia presumiu haver irregularidade ao realizar um simples teste onde alguns 

registros foram fechados, comparando com o consumo de água da reclamante nos últimos 

meses; 

3 - Mesmo que existente a irregularidade, não se pode atribuir a responsabilidade à 

Reclamante sem provas, pois esta afirma não ter realizado qualquer obra no sistema de 

distribuição de água, sendo impossível a realização de prova negativa neste caso. 

4 - Questiona a recusa em realização de perícia no local, invocando o art. 5, LV da 

Constituição Federal; 

5 - Informa que para haver qualquer obra nas instalações do Colégio é necessário ter tanto o 

aval da proprietária do imóvel, Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, 

quanto da atual mantenedora do local, sendo que a reclamante desconhece e muito menos 

autorizou a realização de qualquer obra irregular envolvendo o abastecimento de água; 

6 - Que a Autarquia informou ter substituído a rede antiga feita de ferro por uma nova rede 

de PVC, desta forma pode-se presumir que a redução do consumo se deu por problemas na 

tubulação antiga e não por fraude; 
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7 - Ressalta que a presente relação é amparada pelo Código de Defesa de Consumidor, 

sendo inadmissível aceitar que a fornecedora imponha o pagamento de valores tão 

abusivos; 

Por fim, a reclamante requer o conhecimento e provimento do presente recurso 

administrativo, para que sejam anulados os lançamentos correspondentes a revisão do 

faturamento com base na média dos consumos faturados nos últimos 6 meses relativos ao 

período 11/2014 a 04/2015, totalizando 717 m³ ao mês, bem como da cobrança do valor de 

R$ 729,75 na fatura 07/2017 referente a aplicação de multa prevista para infração 

gravíssima e a realização de perícia técnica a fim de apurar a existência de irregularidade e, 

caso exista, os verdadeiro responsáveis. 

DECISÃO 

Antes da emissão do voto serão analisados os argumentos da reclamante 

supramencionados. 

Para as argumentações 1 e 2 têm-se que a irregularidade foi constatada por servidores da 

SAMAE capacitados para tal função, dotados de fé pública e experiência em campo, não 

sendo verificado nos autos qualquer hipótese de suspeição ou qualquer outro fato contrário 

que desqualifique as informações relatadas e fotografadas pelos agentes da SAMAE. 

Nesse sentido, traz-se decisão do TJ-DF que endossa a relevância dos relatos de agentes 

públicos na convicção do julgador, pois eles gozam de fé pública e presunção de veracidade. 

RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR FALTA GRAVE. 

EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE APARELHOS TELEFÔNICOS. PROVAS 

SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS SEGUROS DOS AGENTES 

PENITENCIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As 

declarações prestadas por agentes públicos são relevantes para a 

formação da convicção do julgador, pois seus atos gozam de fé 

pública e presunção de veracidade. Assim, a palavra do agente 

penitenciário que flagrou o recorrido na posse de aparelhos celulares 
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e acessórios essenciais ao seu funcionamento mostra-se suficiente 

para a demonstração da autoria da falta grave. 2. Recurso de agravo 

conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, 

determinar a homologação da falta grave, com as consequências 

legais aplicáveis à espécie1.  

 

Somado à constatação dos servidores, há o relatório de consumo mensal de água da 

reclamante, que aponta que a irregularidade teve o seu início em maio de 2015, quando o 

consumo médio caiu de 717 m³ para 89 m³.  

Quanto ao questionamento acerca da responsabilidade de apurar quem realizou tal obra e 

se houve aval da reclamante, entende-se que esta questão perpassa por uma apuração 

interna do Colégio, pois a legislação que impõe as sanções para o caso em tela não 

determina que essas informações sejam necessárias para a aplicação da multa. 

No argumento 3 questiona-se a possibilidade de responsabilizar a reclamante sem provas, 

mesmo que constatada a irregularidade. Por se tratar de uma infração administrativa, Celso 

Antônio Bandeira de Mello ensina que “a caracterização de inúmeras infrações 

administrativas prescinde de dolo ou culpa do agente (grifou-se), visto que, para configurar-

se sua incursão nelas e consequente exposição às pertinentes sanções, é indispensável que 

haja existido, pelo menos, a possibilidade do sujeito evadir-se conscientemente à conduta 

censurada”2.  

Ferreira reforça ainda que “hipóteses como excludentes da infração administrativa, 

exatamente por falta de voluntariedade: fato da natureza (força maior), caso fortuito, 

estado de necessidade, legítima defesa, doença mental, fato de terceiro, coação irresistível e 

erro”3. 

                                                           
1 TJ-DF 20180020033805 DF 0003369-06.2018.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de 
Julgamento: 14/06/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/06/2018 . Pág.: 117-
136 
2 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Ilícito tributário. Revista de direito tributário, v. 62. São Paulo, 1995 pp. 
22-35. 
3 FERREIRA, Daniel. Infrações e sanções administrativas. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes 
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Administrativo e 
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Assim, não é necessário dolo ou culpa do requerente para a caracterização da infração, 

sendo que havia a possibilidade da reclamante “evadir-se conscientemente à conduta 

censurada” caso houvesse apurado e consultado a Autarquia quando o consumo de água 

baixou bruscamente em maio de 2015. 

Quanto à perícia no local, suscitada no argumento 4, tem-se o art. 464, §1º, CPC, o qual 

assevera: 

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. 

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando: 

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de 

técnico; 

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; 

III - a verificação for impraticável. 

 

Denota-se que a prova pericial poderá ser indeferida quando:  

a) não houver a necessidade de conhecimento especial de técnico para prova do fato: no 

caso servidores capacitados da Autarquia e dotados de fé pública comprovaram a 

irregularidade. 

b) o fato já estiver comprovado por outros meios de prova: o relatório de consumo mensal 

da reclamante entre maio de 2015 até o reparo no abastecimento e as fotos do local 

corroboraram para a comprovação da irregularidade. 

c) a verificação for impraticável: após a constatação da irregularidade foi trocada a tubulação 

que abastece o local. 

Portanto, entendo dispensável o exame pericial no local. 

No argumento 5 informa-se novamente que não houve aval tanto da mantenedora quanto 

da proprietária do imóvel para realização de qualquer obra. Contudo, repete-se a 

                                                                                                                                                                                     
Constitucional. Vidal Serrano Nunes Jr., Maurício Zockun, Carolina Zancaner Zockun, André Luiz Freire (coord. 
de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: 
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/107/edicao-1/infracoes-e-sancoes-administrativas. 
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justificativa do argumento 1 e 2, pois a legislação que impõe as sanções para o caso em tela 

não determina que essas informações sejam necessárias para a aplicação da multa. 

Com relação ao argumento 6, não foi verificado nos autos informação técnica que pudesse 

subsidiar tal presunção. 

No argumento 7 a reclamante discorda da imposição da multa com valores tão altos, 

invocando o Código de Defesa do Consumidor. No entanto aplicação da multa e a revisão do 

faturamento decorre do princípio da legalidade, em que o ente público deve cumprir 

rigorosamente o que está previsto na lei. 

Assim, a Autarquia cumpriu o que determina o Decreto municipal Nº 10.809/15, que regula 

os serviços prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE e pela 

empresa concessionária de saneamento na cidade de Blumenau. 

Ao final do recurso a reclamante requer a anulação das sanções impostas pela Autarquia. 

Diante do exposto, VOTO pela improcedência do recurso impetrado pela reclamante e opino 

pela legalidade das sanções aplicadas no Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 

814/2017. 

 

Blumenau, 17 de fevereiro de 2020. 

 

 

Ciro Adriano da Silva 
Conselheiro do Comitê de Regulação da AGIR 


