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CONSULTA PÚBLICA ARSESP – Alteração da Deliberação ARSESP 106/2009 
 

Preâmbulo 
 
 
 A Deliberação Arsesp 106/2009, que dispõe das condições gerais para a prestação e utilização dos serviços públicos 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, representa um marco na defesa do usuário dos serviços, por 

estabelecer direitos e deveres fundamentais para uma prestação de serviço de qualidade. 

 

 A entrada em vigor de suas regras foi a esperança para solução de problemas básicos, antes não solucionados pelas 

concessionárias, mas que até hoje, mesmo que em menor escala, ainda transbordam para os órgãos de proteção e defesa 

do consumidor. 

 

 Por conta disso, a proposta deve garantir a manutenção de conquistas que ainda não foram totalmente implementadas 

pelos fornecedores. 

 

 Da análise do material de apoio apresentado para a Consulta, constata-se que as alterações sugeridas foram 

solicitações expressas da concessionária Sabesp, em virtude de problemas que esta sofre com a arrecadação, no entanto, 

a Agência não pode ouvir e atender às solicitações da Concessionária, sem antes discutir exaustivamente a questão junto 

à sociedade e aos Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor, dada a importância do serviço envolvido e das demandas 

junto aos Procons. 
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 Em seu papel primordial de garantir as condições necessárias para a prestação de serviços de qualidade e de 

harmonizar essa relação de consumo, especialmente em se tratando de serviço de natureza tão essencial quanto o 

abastecimento de água e saneamento de esgoto, a Agência deve dar voz à sociedade, acatando e implementando as 

sugestões que visam a proteção e garantia dos direitos dos consumidores, que até hoje se deparam com problemas 

relacionados à cobrança indevida e imputação de valores a quem não usufruiu efetivamente dos serviços. 

 

 Nesse sentido, não se mostra razoável imputar ao consumidor - proprietário do imóvel-  uma penalidade, arcando com 

os custos de um serviço não usufruído por ele, e por vezes sequer prestado, como nos casos dos imóveis vagos, em razão 

de uma alegação de ineficiência técnica da concessionária para realizar o desligue do serviço. 

 

Ressaltamos ainda que, a proposta do normativo representa total retrocesso, prestigiando a ineficiência de uma 

empresa em desenvolver medidas técnicas e administrativas para identificar o usuário do serviço ou interromper a sua 

disponibilização. 

 

 Importante frisar que, a concessionária tem total condições de desenvolver outras medidas para tentar identificar o 

usuário do serviço, inclusive agendando visitas para realizar o desligue, quando da solicitação do encerramento do contrato, 

indo em loco nos respectivos imóveis para buscar a identificação dos reais usuários. O que não se pode admitir é que o 

consumidor que não é o usuário do serviço seja responsabilizado pelo seu pagamento, sem qualquer comprovação de que 

a concessionária efetivamente esgotou todos os meios para a identificação do usuário e para satisfação de seu crédito. 
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 Além das razões expostas, a Agência deve considerar que na composição tarifária existe a provisão para o 

inadimplemento das tarifas, de forma que, a concessionária não acumule prejuízos financeiros decorrentes desse 

inadimplemento, razão pela qual não se justifica a pretensão de responsabilizar o proprietário do imóvel por eventual 

ineficiência no processo de cobrança por parte da concessionária. 

 

 Nesse contexto, a medida resultaria um ganho desproporcional por parte da concessionária, por se beneficiar da 

provisão de inadimplemento na composição tarifária e pela possibilidade de responsabilizar o proprietário do imóvel pelo 

pagamento de todas as obrigações, quando não for identificado o usuário efetivo do serviço. Portanto, caso seja aprovada 

a alteração, entendemos que a ARSESP deve retirar a provisão de inadimplemento da composição tarifária. 

  

 Assim, resta claro que a proposta desequilibra a relação de consumo, desconsiderando um dos princípios basilares 

do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é o princípio do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, 

que deve ser observado na Política Nacional das Relações de Consumo, conforme determina o artigo 4º, inciso I e II, do 

CDC.  

 

Portanto, discordamos de forma veemente do parecer exarado em nota técnica, quanto à alegação de que a 

responsabilidade pelo pagamento de débitos deixados por eventual usuário ocupante, é solidária ao proprietário do imóvel, 

ao tempo em que os serviços foram prestados, pois essa “solidariedade” não está estabelecida em lei, assim deve 

prevalecer a situação fática de que o responsável, como consumidor efetivo, é o usuário. 
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 Quanto a condicionar a concessão de novas ligações à quitação ou negociação de débitos, configura-se como prática 

abusiva por tratar-se de serviço essencial, na forma dos artigos 221 e 392 “caput” da Lei n.º 8.078/90. 

 

 Ademais, não é razoável a proposta de condicionar a prestação dos serviços à quitação e débitos anteriores, mesmo 

que exclusivamente do mesmo usuário, sob pena de novamente nos deparamos com prática abusiva por tratar-se de 

serviço essencial e necessário para a manutenção da dignidade de consumidor, cuja ausência pode implicar em riscos à 

saúde e sobrevivência do consumidor. 

 

 Por fim, ressaltando-se que a Lei n.º 8.078/90 é norma constitucional, de ordem pública e de observação cogente, 

devendo seus princípios serem observados, principalmente no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. 

 

Dispositivo da minuta  Contribuição  Redação sugerida para o dispositivo  

Artigo 1º. O artigo 11, da Deliberação 
Arsesp nº 106, de 13 de novembro 
de 2009, passa a vigorar com a 
seguinte redação:   
  
Art. 11. O prestador de serviços não 
poderá condicionar a ligação de 
unidade usuária ao pagamento de 
débito pendente em nome de 
terceiros, ainda que referente ao 

A alteração do caput do artigo 11, constante da 
Deliberação Arsesp 106/09, representa um 
retrocesso ao direito do consumidor, 
possibilitando a negativa de atendimento a pedido 
de serviço de natureza essencial em função de 
débitos anteriores, quando solicitados pelo 
mesmo usuário em unidade consumidora 
diferente. 
 
 

Manutenção do texto vigente do  Art. 11 da 
Deliberação 106/2009 
 
“Art. 11. O prestador de serviços não poderá 
condicionar a ligação à quitação ou 
renegociação de débitos anteriores do 
mesmo usuário, para o mesmo ou para outro 
imóvel. 
 
§ 1º O prestador de serviços não poderá 

                                                             
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 
 
2 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas 
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mesmo imóvel.   
  

A Concessionária detém outros meios de 
cobrança para exigência de quitação do débito, 
que não implicam em negativa de prestação de 
serviço essencial ao ser humano. 
 
Deve-se manter o status quo, mantendo-se o texto 
atual, garantindo o fornecimento de serviço 
essencial, independente de débitos anteriores em 
nome do consumidor, em total observância ao 
artigo 22 do CDC, por tratar-se de serviço 
essencial, sem prejuízo de garantir que não seja 
configurada prática abusiva na forma do “caput” 
do artigo 39 da Lei n.º 8.078/90. 
 

condicionar a ligação de unidade usuária ao 
pagamento de débito pendente em nome de 
terceiros, ainda que referente ao mesmo 
imóvel. ” 
 

Artigo 3º. O artigo 104, da 
Deliberação Arsesp nº 106, de 13 de 
novembro de 2009, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo:   
  
§ 3º nas ligações sem a identificação 
do usuário efetivo, o proprietário do 
imóvel será responsabilizado por 
todas as obrigações decorrentes da 
utilização dos serviços, após 
notificação prévia expedida pelo 
prestador. 

A inclusão do parágrafo 3º em conjunto com a 
manutenção do parágrafo § 1º, implicam, a 
exemplo do que já foi ressaltado, em transferir 
exclusivamente ao consumidor a 
responsabilidade pela atualização de seu 
cadastro, ignorando a vulnerabilidade descrita no 
CDC e eximindo a Concessionária de seu dever 
de informação e manutenção de seus registros 
cadastrais. 
 
Ressaltamos que a Concessionária detém meios 
para verificar o real usuário do serviço, seja 
através de inspeção, visita agendada ou de 
análise de documentação pertinente (contratos de 
locação, documento de entrega de chaves etc) e 
ainda a possibilidade de efetuar a suspensão e 
corte do fornecimento nos casos de 
inadimplência, não se podendo imputar a 
responsabilidade de pagamento dos débitos ao 

Manutenção do texto vigente do  Art. 104  
da Deliberação 106/2009  
 
“Art. 104. O prestador de serviços deverá 
organizar e manter atualizado o cadastro 
comercial relativo aos usuários, no qual 
conste, obrigatoriamente, em cada um deles, 
no mínimo, as seguintes informações: 
 
I - identificação do usuário: 
a) nome completo; 
b) número e órgão expedidor da Carteira de 
Identidade, ou de outro documento de 
identificação; 
c) número de inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica – CNPJ ou no Cadastro 
de Pessoa Física – CPF, quando houver; 
d) meio de contato com o usuário, tais como 
telefone fixo, celular ou endereço eletrônico; 
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proprietário do imóvel, sem que esse tenha 
usufruído do serviço. 
 
Deve-se imputar a responsabilidade pela  
obrigação de pagamento a quem, de fato, usufruiu 
do serviço, e não simplesmente ao proprietário do 
imóvel, prestigiando a concessionária pela sua 
ineficiência técnica e administrativa.  
 

e) código ou registro de referência do usuário. 
II – código ou registro da unidade usuária; 
III - endereço da unidade usuária, 
considerando o logradouro, número do 
imóvel, complemento e o CEP, de acordo com 
o Cadastro Nacional de Endereços do IBGE – 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
e, quando houver, o número do registro no 
cadastro imobiliário municipal; 
IV – tipo de ligação; 
V - número de economias e respectivas 
categorias ou subcategorias; 
VI - data de início da prestação dos serviços 
de abastecimento de água e/ou de 
esgotamento sanitário; 
VII - histórico de leituras e de faturamento 
referentes aos últimos 60 
(sessenta) ciclos consecutivos e completos; 
VIII – número ou identificação do medidor e 
do lacre instalado e sua respectiva 
atualização. 
§ 1º Caberá ao usuário informar o prestador 
sobre as situações supervenientes que 
importarem em alteração de seu cadastro, 
respondendo, na forma da lei, por 
declarações falsas ou omissão de 
informações. 
§ 2º Se o prestador verificar que a pessoa que 
utiliza os serviços não é o usuário 
responsável pela fatura, ele deverá notificá-la 
para que atualize o cadastro. ” 

 


