
 
 
Acórdão n° 013/2020 
 
Procedimento Administrativo n° 194/2019.  
 
OBJETO: Apreciação do Recurso interposto pelo Representante Legal da Empresa K. C. 
e I. Ltda, em face da Decisão do Diretor Geral da AGIR, que confirmou a decisão 
proferida pela autarquia SAMAE/Blumenau, em Decisão prolatada pela área 
administrativa do SAMAE de Blumenau. 
 
RECLAMANTE:  Empresa K. C. e I. Ltda 
 
INTERESSADOS:  Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 
Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí e SAMAE - Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto de Blumenau/SC e o usuário. 
 
Relatora: José Carlos Spengler - Acórdão n° 013/2020 
 
EMENTA: 
 

RECURSO COMITÊ REGULAÇÃO. VAZAMENTO OCULTO. 

REVISÃO. INDEFERIMENTO. MANTIDA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO 

SAMAE DE BLUMENAU E DECISÃO Nº 087/2019 DO DIRETOR GERAL DA 

AGIR. 

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Membros 

do Comitê de Regulação da AGIR, por unanimidade dos votos, acompanhar o voto do 
Conselheiro Relator, no sentido de indeferir o recurso apresentado pelo Representante 
Legal da Empresa K. C. e I. Ltda, mantendo o indeferimento da revisão das faturas dos 
meses junho, julho e agosto/2017, objeto da Reclamação. 
 
Blumenau, 28 de setembro de 2020.  
 
 
 
 

 
CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO                              JOSÉ CARLOS SPENGLER 

      Presidente do Comitê de Regulação AGIR                                                 Relator 
 

 



 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 13/2020 – COMITÊ DE REGULAÇÃO 

 

ENCERRA O PROCEDIMENTO OUVIDORIA Nº 194/2019, 
EM VIRTUDE DO RECURSO INTERPOSTO PELO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA K. C. e I. LTDA, EM 
FACE DA DECISÃO DO DIRETOR GERAL DA AGIR, QUE 
MANTEVE O INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS 
FORMULADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO 
SAMAE DE BLUMENAU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
   CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO, 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, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis, e: 

 
CONSIDERANDO que na Decisão nº 087/2019 do Procedimento de Ouvidoria nº 

194/2019, o Diretor Geral da AGIR julgou IMPROCEDENTE, para confirmar a decisão 

proferida pela autarquia SAMAE/Blumenau, referente ao recurso interposto pelo usuário. 

 

CONSIDERANDO que na Reunião Ordinária do Comitê de Regulação realizada no 

dia 31 de agosto de 2020, por unanimidade de votos, aprovaram o relatório e o voto do 

Conselheiro Relator Sr. José Carlos Spengler, no sentido de indeferir o recurso apresentado 

pelo usuário, mantendo o indeferimento dos pedidos formulados no Processo Administrativo 

nº 567/1710, e na Decisão nº 087/2019 do Diretor Geral da AGIR, com base no art. 116 do 

Decreto Municipal  nº 10.809/2015, c/c o previsto no § 4º, art. 107, da Resolução Normativa 

nº 001/2013 da AGIR. 

  

RESOLVE: 
 



 

 

 

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

autos do Procedimento de Ouvidoria nº 194/2019, 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 31 de agosto de 2020, conforme Ata nº 68/2020, da 

Reunião Ordinária do Comitê de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR. 

 

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 setembro de 2020. 

 

 

 

 

  

CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO  

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 

 
  



 

 

 

ANEXO I  
 

 VOTO DO RELATOR 
 

PROCEDIMENTO OUVIDORIA Nº. 194/2019 

 

OBJETO: Análise de recurso Administrativo à Agir ante ao indeferimento do Proc. Adm. Nº 

567/17/10 para revisão de faturas ao CDC 28644. 

 

RECLAMANTE: K2 Comércio e Indústria Ltda. (CDC 28644). 

 

DEMANDADOS: AGIR – Agencia 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 – SAMAE. 

 

Autos remetidos ao Comitê de Regulação da AGIR e distribuído ao Relator (sorteio) José 

Carlos Spengler em 15/06/2020. 

 

RELATÓRIO: 

1. Antes de ingressar na análise do caso, segue informações acerca do imóvel: 

Trata-se de um imóvel categoria comercial com uma economia = 1C 

Localizado na Rua Itajaí, nº 5.707 – no Bairro Vorstadt no município de Blumenau; 

Não esta interligado a rede de esgoto; 

O abastecimento de água está em situação de “cortado” desde 19/02/18. 

Consta informação na ordem de serviço 721150 em jan/18 de fonte alternativa (poço); 

Atualmente o medidor sob nº D15B150040 instalado em 20/04/2017.  

Consumo médio do imóvel é de  478 m3 /mês; 

Possui benefício de pagamento de taxa mínima de lixo, devido comprovação de possuir 

coleta terceirizada a qual para fazer jus  necessita solicitar renovação a cada exercício. 

Consta débito de R$ 18.097,60 (sem acréscimos legais), referentes faturas ora questionadas 

(jun, jul e ago/17) mais mar a jun/20. 



 

 

 

 

 

Cronologia: 

I. 30 de novembro de 2015, para revisão de TCL, verifica-se que a unidade da Empresa 

Malwee encerrou sua atividade. 

II. 06 de abril de 2017 pagamento fatura mar/17 (sem consumo HD parado, cobrança só TCL 

lixo);  

III. 17 de abril de 2017 aberta ordem troca HD devido estar parado desde dez/17 (leitura 

22188), sendo executada em 20 de abril de 2017, instalado D15B150040; 

IV. 20 de abril de 2017 pagamento fatura abril/17 (sem consumo HD parado, cobrança só 

TCL); 

V. 09 de maio de 2017 primeira leitura após troca HD, medidor registrava 262m3; 

VI. 24 de maio de 2017, fatura maio/17 paga (262m3, consumo parcial HD trocado em 

20/04); 

VII. 06 de junho de 2017 emissão da fatura de junho/17 (530m3). 

VIII. 04 de julho de 2017 solicitado revisão de taxa de lixo devido possuir coleta terceirizada, 

sendo deferido a partir de agosto até dezembro/17,  Mudou a economia de industrial pra 

comercial. 

IX. 10 de julho de 2017 emitido aviso de corte para fatura jun/17. Nesta data reclamante 

procura atendimento contestando a competência jun/17. Orientado verificar leitura, 

realizar teste de vazamento e retornar se necessário; 

X. 10 de agosto de 2017 realizado corte no cavalete por inadimplência fatura jun/17; 

XI. 18 de agosto de 2017 reclamante requer abertura de processo, onde solicita revisão 

fatura março a agosto/17, alegando que os valores cobrados estarem em desacordo com o 

consumido, onde inclusive informou que não existe vazamento, ocasião em que solicita 

revisão da taxa de lixo pois desde a aquisição do imóvel em fevereiro/17 não há 

recolhimento, esse acontece de forma terceirizada; nesta data as faturas de junho, julho e 

agosto/17 inclusas em revisão. Nota: Faturas março, abril e maio já estavam pagas. 

XII. 21 de setembro de 2017 realizado verificação HD, mesmo do cadastro, lacrado, fácil 

acesso, trata-se de 1 indústria onde não possui fonte alternativa, e foi constatado água em 



 

 

 

uso, sendo leitura HD 2385, bem maior quando do corte em 10/08/2017, usado quase 

300m³; 

XIII. 02 de outubro de 2017, após verificação em que acusou uso de agua normal, revisto no 

sistema a situação do imóvel para ligado. 

XIV. 16 de novembro de 2017 deferido revisão de taxa de lixo para o período de jan a dez/18; 

XV. 13 de dezembro de 2017 realizado corte no cavalete por inadimplência fatura out/17; 

XVI. 30 de janeiro de 2018 verificação HD, mesmo do cadastro, não está lacrado, cortado com 

lacre violado. Instalado internamente com difícil acesso, localiza-se no pátio de duas casas 

antes da Industria, no n° 5666 do lado direito da rua, trata-se de 1 residência, possui fonte 

alternativa (poço),  leitura 2661; 

XVII. 19 de fevereiro de 2018 corte no ramal conforme decreto nº 10.809/2015 Art. 121 §3º - 

Imóvel com abastecimento de água suspenso há mais de 30 dias sem solicitação de 

religação; 

XVIII. 03 de abril de 2018 realizado alteração de titularidade; 

XIX. 09 de abril de 2018 pagamento faturas out, nov e dez/17; 

XX. 12 de novembro de 2018 renovação revisão taxa coleta de lixo para o período de jan a 

dez/19; 

XXI. 15 de maio de 2019 indeferido PA 567/1710, cabendo recurso no prazo de 10 dias a 

contar a partir da ciência, conforme artigo 56 e seguintes da Lei Federal 9.784/1999; 

XXII. 22 de maio de 2019 recebido AR pelo reclamante, passando a contar o prazo para 

recurso, o qual findou-se em 01 de junho de 2019 (sábado); 

XXIII. 03 de junho de 2019 requer pedido de recurso contra indeferimento do processo 

administrativo através de representação jurídica. Alegando existência de vazamento 

oculto, constatado posteriormente, apresentando recibo de localização. E pedido de 

recurso para que não haja a cobrança da taxa mínima de lixo, não faz uso do serviço 

público em virtude de ter empresa terceirizada para coletar; 

XXIV. 26 de junho de 2019 indeferido pedido de recurso devido ser intempestivo; 

XXV. 28 de junho de 2019 recebido AR pelo reclamante do indeferimento ao recurso; 

XXVI. 09 de julho de 2019 abriu um procedimento de ouvidoria junto a AGIR, nº 194/19, na qual 

solicitou recurso administrativo referente indeferimento do PA 567/1710 na qual visava a 



 

 

 

revisão das competências de água referente ao período de março a agosto/17, bem como a 

isenção da taxa de lixo, pois segundo a requerente a coleta é terceirizada e por isso não 

deveria pagar a taxa mínima, além da insatisfação de ter suas contrarrazões serem 

consideradas intempestivas.  

XXVII. 23 de julho de 2019 Samae em atenção ao oficio 437/19 referente ao procedimento de 

ouvidoria 194/19 da Agir, reconhece o equívoco na contagem da interposição do recurso. 

Em relação a revisão de valores das faturas de março a agosto/17, considerando a 

ocorrência de vazamento oculto, restou prejudicado tendo em vista o não enquadramento 

em nenhuma das hipóteses expressos nos artigos 115 e 116 do decreto 10.809/15. 

Ademais em relação a isenção na cobrança da taxa mínima de lixo não faz jus prosperar 

tendo em vista a disponibilidade do serviço conforme prevê os códigos tributários Nacional 

e Municipal assim como jurisprudência do TJSC. 

XXVIII. 27 de novembro de 2019 deferido revisão de taxa de lixo para o período de jan a dez/20; 

XXIX. 03 de dezembro de 2019 decisão 087/2019 da Agir.  

XXX. Histórico de medição no ano de 2017.  

Mês Leit. Atual Leit. Anterior Consumo Observação 
Fev 22188 22188 0 HD parado 
Mar 22188 22188 0 HD Parado 
Abr 22188 22188 0 HD parado 
Mai 262 0 262 Parcial. Troca HD 
Jun 792 262 530  
Jul 1383 792 591  

Ago 1789 1383 406 Média 3 meses 509m3 
Ago Corte    
Set Cortado   Água em uso 
Out 2457 1789 668 Alguém ligou ? 
Nov 2666 2457 209  
Dez Corte    

 

2. Vistos estes dados preliminares, passamos aos fatos: 

Reclamante procurou atendimento para contestar a fatura junho/17 quando recebeu o aviso 

de corte em 10/07/2017, sendo orientado a verificar leitura e fazer teste de vazamento 



 

 

 

devendo retornar caso necessário. O retorno ocorreu mais de um mês após, em 18/08/2017, 

e oito dias após a realização do corte (10/08/2017) no abastecimento, ocasião em que 

informou a não existência de vazamento. E protocolou abertura de processo contestando 

faturas de março a agosto por não estar sendo cobradas de forma correta. Bem como 

revisão da cobrança da taxa de lixo. Foi adquirido o imóvel em fevereiro de 2017 onde este 

nunca foi recolhido pela empresa pública. Estava sendo recolhido por empresa terceirizada. 

Verifica-se que a revisão das taxas de lixo, foi reduzido para taxa mínima a partir da 

solicitação agosto/17. Sendo renovada desde então, estando com o benefício até dezembro 

do corrente ano. 

Constata-se em verificação feita pelo Samae em 21/09/2017 variação na leitura, que havia 

consumo, ou seja, água estava em uso, porém no sistema o abastecimento estava 

interrompido. Situação em que de acordo com os artigos 126 e 127 do decreto 10.899/15 

caberia a aplicação do termo de ocorrência de irregularidade – TOI, o que não ocorreu, 

somente foi ajustado em sistema para ligado na data de 02/10/2017. Assim começou a aferir 

o consumo e faturar. 

No histórico de medição e consumo, observa-se que de dez/16 a abril/17 HD estava parado 

marcando 22188, quando da troca do HD em 20/04 até 1ª leitura após ocorreu em 09/05 (19 

dias) consumo foi de 262m3, representando 14 m3 /dia, o que equivaleria em um mês um 

consumo estimado de 420m3. 

Haja visto que HD estava parado onde não aferiu o consumo dos meses de março e abril/17, 

gerando faturamento apenas com os valores mínimo de água; em maio ocorreu a cobrança 

de consumo parcial. Nos consumos de junho a agosto a média ficou em 509m3. Em 

agosto/17 houve o corte, religado em outubro/17 e novo corte em dezembro/17. Situação 

que permanece atualmente. 

Em junho/2019, ou seja, dois anos após, não aceitando o indeferimento da revisão por não 

haver fundamento legal para tal, através de representação jurídica, apresenta um recibo 

de localização de vazamento, datado de 22/maio/2019 (mesma data do recibo de AR), 

onde alega ocorrência de vazamento oculto, sendo que tal vício inferiu nas altas faturas 

cobradas e afere que a taxa mínima de lixo não é devida em virtude da coleta terceirizada.  



 

 

 

Houve novo indeferimento por parte da Samae por ter sido protocolado após o prazo, 

abrindo procedimento de ouvidoria junta a AGIR, a qual solicita manifestação junto o Samae, 

que reconhece o equívoco quanto a intempestividade. Porém no que tange a revisão das 

faturas por vazamento não há base legal para deferimento. E a isenção da taxa de lixo não é 

devida de acordo com códigos tributários e jurisprudência. Conforme artigo 116 do decreto 

10.899/15, em caso de vazamento interno de difícil localização, o ajuste da fatura excetua a 

categoria industrial de tal benefício. Mesmo que se enquadrasse, o parágrafo 5º do mesmo 

artigo afere que o prazo de reclamação é de até trinta dias após o vencimento, ou seja, esta 

nova situação da ocorrência de localização de vazamento em maio/19 já estaria fora do 

prazo das faturas de 2017. 

Constata-se divergências nas alegações do reclamante, inicialmente não havia vazamento, a 

afirmação que os valores cobrados estão em desacordo com o consumido não tem 

fundamento, porque não há histórico. A Empresa K2 passou a ocupar o imóvel em 

fevereiro/17. E nem após este período teve histórico, tendo visto várias ocorrências, tais 

como hidrômetro parado, água em uso, cortes. 

Portanto a avaliação quanto ao consumo, bem como a ocorrência de vazamento ficam 

prejudicados. Por não ter um consumo médio/mês constante. O sistema aponta como 

478m3 /mês, bem como a comprovação de um possível vazamento sem a validação do 

conserto. Se for o caso ha ser considerado, deu-se dois anos após a solicitação, não tem 

como apurar um vazamento detectado após tanto tempo. E quando realmente começou a 

faturar o valor medido de consumo foi o que interferiu no consumo daquelas faturas. 

A taxa de coleta de lixo tem natureza tributária, assim basta o serviço estar à disposição para 

que sejam cobrados os devidos valores, conforme o código tributário em seus artigos 339 e 

340. 

 

3. Esse é o breve e necessário relatório que apresento e que submeto à apreciação de meus 

nobres colegas deste Comitê de Regulação. 

 



 

 

 

4. Na sequência, por força das disposições legais que norteiam o funcionamento deste 

colegiado denominado de Comitê de Regulação, apresento as minhas conclusões em forma 

de voto do relator. 

 

VOTO: 

Trata-se essa conclusão da análise que me foi delegada diante da existência do 

Procedimento de Ouvidoria n° 194/2019 que tem por objetivo de recurso à Agir referente 

revisão de faturas ao CDC 28644 K2 Comércio e Indústria Ltda. 

O referido procedimento foi aberto por força de um pedido do representante legal da 

empresa K2 Comércio e Indústria Ltda. quanto ao indeferimento de revisão das faturas de 

água dos meses de março a agosto/2017 bem como a isenção da cobrança da taxa mínima 

de lixo. 

Considerando a utilização de água quando o abastecimento estava interrompido, a 

temporariedade dos fatos, dois anos, entre as faturas questionadas e a localização do 

vazamento, sem comprovação de conserto e o não preenchimento dos quesitos legais para 

revisão das faturas e isenção da TCL. 

A Decisão de primeira instância indeferiu o pedido, após análise detalhada da documentação 

deste processo, meu voto é pelo indeferimento do pleito, em virtude de não haver 

embasamento legal para ambas as solicitações. 

 

DECISÃO: 

Em assim, concluído o voto, apresento então a Decisão, que submeto a apreciação dos meus 

colegas Conselheiros deste Comitê de Regulação. 

Blumenau (SC), em 29 de junho de 2020. 

 

José Carlos Spengler 

Relator/ Conselheiro do Comitê de Regulação da AGIR 

 

 


