
 
 

Acórdão n° 028/2021 
 
Procedimento Ouvidoria n° 083/2018.  
 
OBJETO: Apreciação do Recurso interposto pelo usuário/titular Sr. O.S.M., em face da Decisão 
do Diretor Geral da AGIR, que confirmou a Decisão prolatada na esfera administrativa da 
Autarquia do SAMAE de Blumenau. 
 
RECLAMANTE:  Sr. I.V. 
 
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 Sr. I.V. 
 
Relator: José Carlos Spengler- Acórdão n° 028/2021 
 
EMENTA: 
 

RECURSO COMITÊ REGULAÇÃO. TOI – VIOLAÇÃO HIDRÔMETRO. GUARDA E PROTEÇÃO DO 

HIDRÔMETRO. DEVER DO USUÁRIO. IMÓVEL LOCADO. REQUERTENTE SOLICITA 

CANCELAMENTO DA MULTA OU TRANSFERÊNCIA PARA LOCATÁRIA. INDEFERIMENTO.  

 
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 Sr. I.V.  
 
 
                                                                                                         Blumenau, 25 de maio de 2021.  
 
 
 
 
 
 

 
CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO                                  JOSÉ CARLOS SPENGLER 
   residente do Comitê de Regulação AGIR                                                 Relator 
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RESOLUÇÃO Nº 028/2021– COMITÊ DE REGULAÇÃO 

 

ENCERRA O PROCEDIMENTO OUVIDORIA Nº 083/2018, 
EM VIRTUDE DO RECURSO INTERPOSTO PELO USUÁRIO 
I.V, 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 

100/2021, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis, e: 

 

CONSIDERANDO que a Decisão proferida pelo Diretor Geral no Procedimento de 

Ouvidoria nº 083/2018, julgou IMPROCEDENTE o recurso interposto pelo usuário I.V, 

confirmando a decisão exarada pela autarquia SAMAE de Blumenau; 

 

CONSIDERANDO que na Reunião Ordinária do Comitê de Regulação realizada no 

dia 22 de fevereiro de 2021, por maioria de votos, aprovaram o relatório e o voto do 

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

usuário.  

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Publicar para todos os efeitos legais o voto e a decisão do Comitê de 

Regulação, proferida no Procedimento de Ouvidoria nº 083/2018, em grau de Recurso, no 

qual o Conselheiro Relator votou pelo indeferimento do pleito, sendo este acompanhado por 

maioria dos membros do Comitê de Regulação, conforme Ata nº 73/2021, da Reunião 

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

Médio Vale do Itajaí – AGIR, realizada em 22 de fevereiro de 2021. 
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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 26 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO                             HEINRICH LUIZ PASOLD 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR                                Diretor Geral da AGIR 
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ANEXO I 
 
 

 VOTO DO RELATOR 
 

 
Procedimento de Ouvidoria: 083/2018 
 
Objeto:  Apreciação do Recurso interposto pelo usuário/titular Sr. I.V., em face da Decisão do Diretor 
Geral da AGIR, que confirmou a Decisão prolatada na esfera administrativa da Autarquia do SAMAE de 
Blumenau. 

 

Interessados: Reclamante: Sr. I.V. 

 

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 

 

Relator: José Carlos Spengler 

 

 

1. RELATÓRIO 

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

O requerente alega que o imóvel de sua propriedade foi locado a L.S.F e a mesma 

está inadimplente com as suas obrigações. Por conta disto o abastecimento de água do imóvel 

foi cortado. 

 

Alega também que em verificação ao imóvel o requerente (proprietário) percebeu 

que havia ligação direta da agua e imediatamente buscou atendimento junto ao Samae e 

informou o ocorrido. 
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Sendo assim, o requerente pleiteia pelo cancelamento da multa ou que a mesma seja 

transferida para a locatária.  

Protocolou recurso junto a AGIR aos 18/04/2018. Com o intuito de contestar o indeferimento 

do seu pleito no procedimento ADM 453/1709 – SAMAE de Blumenau. 

O SAMAE de Blumenau apresentou as contrarrazões (fls 065 067), em suma reafirmou a 

impossibilidade de cancelar ou transferir a multa para a inquilina por força do art. 78 do 

decreto 10.809/2015 que estabelece possibilidade de alteração de cadastro através de 

autorização especifica ou contrato de locação, ambos com firma reconhecida em cartório 

permanecendo, contudo, o proprietário do imóvel como corresponsável por qualquer debito 

do usuário, visto que é corresponsável, bem como todos os atos praticados pela Autarquia 

estão embasados em lei, não autorizados assim o seu cancelamento. 

 

Os Fatos: 

 

2. constata-se que o Recurso Administrativo interposto objetiva em suma eximir a 

responsabilidade do Sr. I.V da aplicação de TOI – Termo de Ocorrência de 

Irregularidade, por restabelecimento indevido de água, pleiteando o cancelamento da 

multa, sob a alegação de boa-fé, ou a transferência desta à locatária identificada como 

Larissa Souza Faraoni, devido a infração ter ocorrido na vigência da Locação, contudo, 

não veio aos autos comprovante do alegado, bem como em caso de não acolhidos os 

pedidos que o valor da multa seja reduzidos ao grau mínimo. 

Na instrução do presente feito ficou evidenciado que a locação em comento não foi 

registrada junto ao SAMAE/Blumenau, para que houvesse a alteração de titularidade, 

bem como ficou comprovado que a titularidade à época da emissão do TOI, e até a 

presente data, permanece em nome do proprietário, ou seja do Requerente Sr. I.V. 

Destaca-se que o art. 78 do decreto municipal 10.809/2015, mantem o proprietário 

como corresponsável pelo pagamento de qualquer debito do usuário. 

Embora os Tribunais Pátrios já tenham firmado o entendimento que as obrigações 

decorrentes dos serviços de agua e esgoto, assim como de energia elétrica , advêm do 

contrato firmado entre as partes gerando obrigações pessoais, contudo, quando estes 
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não são levados a registro para atualizações da titularidade do contrato ou o 

encerramento da obrigação, esta pertence como o responsável pelo cadastro do 

imóvel recaindo ao proprietário o cumprimento da obrigação, ressalvado a este 

(proprietário) o direito de regresso em face do locatário inadimplente, vejamos:  

Decisão: proprietário do imóvel o ressarcimento de débitos de faturas/ contas não 

quitadas por eventual usuário. Nesse sentido: Admite-se que na ação de cobrança de 

despesas de agua e esgoto, credor possa escolher ...vinculada ao imóvel, o que mais 

prontamente poderá cumprir a obrigação, ressalvado a este o direito regressivo...STJ 

– RECURSO ESPECIAL REsp 1349223 SP 2012/0079409-1 (STJ) Jurisprudência Data de 

publicação04/12/2017. 

Com relação a emissão do TOI 816/2017 (fls 040), este foi diante da constatação de 

uma infração gravíssima, ou seja, o restabelecimento indevido de ligação de água, 

previsto na alínea “d”, inciso IV do art. 126 do Decreto 10.809/2015, bem como o art. 

127 da mesma norma impõe ao SAMAE a obrigação de adotar providencias, quais 

sejam: “emitir o TOI e lançar multa (inciso I e IV respectivamente), atribuindo 

legalmente a emissão do TOI e do lançamento da multa. 

Registro ainda que os argumentos de defesa apresentados pelo usuário não têm o 

condão de afastar a incidência da multa, visto que foi constatada o ato infracional, 

inclusive denunciado pelo próprio proprietário (fLs.33), como também na legislação 

que disciplina a matéria objetivo da análise, não está amparada nas condições de 

isenções e/ou cancelamento. 
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VOTO: 

 

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

de Ouvidoria n° 083/2018 que tem por objetivo de recurso à Agir referente ao não 

acolhimento da reclamação formulada pelo usuário ao CDC 22091 Sr. Ivo Voltolini, nos Autos 

do Proc. Adm 453/1709 do SAMAE de Blumenau. 

Posto isso, e considerando que não há sequer um princípio de prova que não .houve a infração 

em seu Recurso Administrativo, aliando ao fato que o proprietário do imóvel é corresponsável 

por qualquer debito do usuário (art. 78, Decreto 10.809/2015): o entendimento é no sentido 

de conhecer e em termos de mérito negar acolhimento ao recurso interposto pelo 

Requerente/proprietário, para manter a aplicação da multa pelo Samae de Blumenau, no 

valor de R$1.459,50, (mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) a ser 

atualizado monetariamente desde a ocorrência do fato gerador. 

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. 

 

É como voto. 

 

Blumenau, 25 de janeiro de 2021. 

 

 

 

________________________________ 

                                                             José Carlos Spengler 

                                                                       Relator 

 


