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1. Versa 0 presente a despeito de pedido formalizado pela Agencia

r-'\ Intermunicipal de Regulacao, Controle e Fiscalizacao de Services Publicos do

Medic Vale do Itajai - AGIR - na pessoa de seu Ilmo Diretor Geral - com 0 fito de

que seJa exarado parecer juridico relativamente ao ato administrativo

consubstanciado na publicacao do ultimo reajuste da tarifa de agua do municipio

de Pomerode ter sido feita tao somente na fatura e nao em Orgao Oficial de

publicacao do municipio.

o proceder do municipio de Pomerode, ja foi alvo de instauracao do

procedimento administrativo n° 013/2012, 0 qual recomendou que os proximos

pleitos a AGIR fossem feitos antecipadamente a realizacao das acoes por parte da

Autarquia Municipal, pautando-se, inclusive, pela observancia do que dispoe 0

artigo 39 da Lei n° 11.445/07.

II- Breve Sinopse dos Fatos

Objeto: Ref. Analise sobre a publicacao do ultimo reajuste datarifa de agua do

Municipio de Pomerodey SC (Samae) ter sido feita tao somente na fatura de

services e nao em Orgao Oficial de publicacao do municipio; 0 que deu azo a
instauracao do processo administrativo n° 010/2013 (consoante os termos da

Resolucao n° 025/2013 public ada no DOM/SC n° 1252, p. 243

(www.diariomunicipal.sc.gov.br).oqual.porsuavez.foiprecedido do

procedimento administrativo n° 013/2012.

Orgao Consulente: Diretoria Geral da AGIR

De: Luciano Gabriel Henning - Assessor Juridico

Para: Heinrich Luiz Pasold - Diretor Geral da Agencia Intermunicipal de

Regulacao, Controle e Fiscalizacao de Services Publicos do Medic Vale do Itajai -

AGIR

I - Identificacao

PARECERN° 003/2013
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AC;AODECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C REPETIC;AO DE INDEBITO. CAS
REAJUSTE DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO. LEGALIDADE. "Como e cedico, a mejor acao da t .~---

I A cujo respeito, oportuno e a transcricao de julgado prolatado pelo e. TJSC, que ja decidiu assim:

4. Assim e que sob este vies, 0 Municipio de Pomerode/SC, pautou

se pelo cumprimento desta deterrninacao constitucional, porquanto da simples

analise a Fatura de ServiC?osde Agua e Esgoto (Ref. OS/2012), se extrai que no

seu corpo consta 0 seguinte aviso: "SR.(A) USUARIO(A) 0 CONSUMO EFETUADO A

PARTIR DE JULHO/2012, NA VIGENCIA DA PORT. 24/2012, TERA UM

REAJUSTE DE 6,5031%"; 0 que significa dizer que a majoracao da tarifa de

consumo de agua observou dentre outros, 0 principio da legalidade '.

"Arr, 150. Sem prejuizo de outras garantias asseguradcis ao
contribuinte, e vedado d Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municipios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que ° estabeleca;"

3. "In.specie", e oportuno destacar que dentre outros principios, a

exigencia ou majoracao de impostos, deve observar 0 que dispoe 0 artigo 150, I de

nossa Magna Carta Constitucional que assim dispoe «inverbis":

2. A principio, e antes de discorrer qualquer arrazoado acerca da

questao posta em analise, sobreleva proceder ao cotejo analitico entre 0 ato

administrativo do poder executivo de Pomerodey SC, consubstanciado na

r>. publicacao do ultimo reajuste da tarifa de agua ter ocorrido apenas na fatura de

services, e nao em orgao de publicacao oficial da municipalidade, e por fim a

analise quanta aos diplomas legais aplicaveis a materia.

III - Da analise do pedido de reajuste em face das Iegislacoes aplicaveis a
especie

destaque.

It 0 breve e necessario relato das informacoes que merecem

AGENCIA INTERMUNICIPAL DE REGULA<;AO,
ONTROLE E FISCALIZA<;AO DE SERVI<;OS PUBLICOS
MUNICIP AIS DO MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR



Rua: Alberto Stein, n°. 466 - Bairro: Velha, Blumenau I Santa Catarina
CEP: 89.036-200 - Fone (47) 3331-5827- CNPJ 11.762.843/0001-41

www.agir.sc.gov.br

de service publico nao e ate discricionario da Administracao; e vinculado as normas legais e
regulamentares que disciplinam a remuneracao pelo service prestado pela empresa concessionaria,
e incumbe ao Chefe do Poder Executivo a fixacao ou a alteracao do valor da respectiva
tarifa"Segundo a lei vigente a epoca em que 0 Convenio n. 126, de 25 de fevereiro de 1977, foi
firmado entre a municipio de Florian6polis e a Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento G
CASAN, competia ao Chefe do Poder Executivo Estadual, e nao Municipal, a autorizacao para
efetuar 0 aumento da tarifa de agua e esgoto, cujo objetivo era manter 0 equilibrio economico
financeiro da tarifa e do service em todo 0 Estado de Santa Catarina. E tendo havido a mencionada
autorizacao por parte do Governo do Estado, nao ha falar em ilegalidade da majoracao da tarifa
ocorrida em outubro de 2003 (19,19%)" (TJ-SC - AC: 590946 SC 2009.059094-6, Relator: Sonia
Maria Schmitz, Data de Julgamento: 08/07/2010, Terceira Camara de Direito Publico, Data de,
Publicacao: Apelacao Civel n. , da Capital) (Da internet em: www.jusbrasi1.com.br)
2 GARCIA,Rayssa Cardoso; ARAuJO, Jailton Macena de. Os principios da administracao publica n
sistema juridico brasileiro. In: Ambito Juridico, Rio Grande, XV, n. 96, jan 2012. Disponivel/'u',~_
http://www.ambito-juridico.com.br

"...Para que os atos sejam conhecidos extemamente, ou seja, na
sociedade, e necessario que eles sejam publicados e divulgados, e assim possam
iniciara ter seus efeitos, auferindo eficacia ao termo exposto. Aletri disso, relaciona
se com 0 Direito da Informacao, que esta no rol de Direitos e Garantias
Fundamentais. Di Pietro (1999, p. 67) demonstra que:

"0 inciso XIII estabelece que todos tem direito a receber dos orqaos
publicos informacoes de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou qeral,
que serao prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindiuel a sequranca da sociedade e do Estado."

Como demonstrado acima, e necessario que os atos e decisoes
tomados sejam devidamente publicados para 0 conhecimento de todos, 0

sigilo so e permitido em casos de sequranca nacional. "A publicidade, como
principio da administraciio publica, abrange toda atua~ao estatal, nao so
sob 0 aspecto de divu.lga~ao oficial de seus atos como, tambem, de

6. A despeito do conceito emprestado ao principio da publicidade,

traz-se a cotejo os ensinamentos de Rayssa Cardoso Garcia e Jailton Macena de

Araujo, no artigo intitulado: "Os principios da administracao publica no sistema

juridico brasileiro-", para os quais tal principio pode ser assim conceituado:

5. Superada a discussao quanta a legalidade da majoracao operada

na tarifa de consumo de agua pelo Executivo de Pomerode, cumpre agora analisar

o cumprimento do principio da publicidade, porquanto e de assaz importancia que

o aumento na tarifa de consumo de agua tambem esteja revestido de suficiente

publicidade e divulgacao nos orgaos de publicacao legal e locais, para possibilitar,

o controle desta majoracao tarifaria e a seguranca da sociedade e do Estado.

AGENCIA INTERMUNICIP AL DE REGULA<;AO,
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Paraqrafo unico. Os atos municipais que produzam efeitos extem
serao publicados no 6rgdo oficial do Municipio ou da respe i

"Art. 111. 0 Municipiorege-sepor lei orqanica, votada em dois tumos,
com intersticio minimo de dez dias, e aprovada por dois tercos dos
membros da Camara Municipal, que a promulqara, atendidos os
principios estabelecidos na ConstituicaoFederal e nesta Constituicao,
e os seguintes preceitos:

No mesmo diapasao, 0 artigo 111 da Constituicao do Estado de

Santa Catarina preconiza nos seguintes termos:

§ 10 - A publicidade dos atos, programas, obras, seruicos e
campanhas dos orqaos publicae devera ter carater educativo,
informativo ou de orieniacao social, dela ruiopodendo constar nomes,
simbolos ou imagens que caracterizem promocao pessoal de
autoridades ou servidores publiccs".

"Art. 37. A administracao publica direta e indireta de qualquer dos
Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios
obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiencia e, tambem, ao seguinte:

Transpondo-se estas ponderacocs para 0 caso posta em analise,

exsurge como inconteste que ao Poder Executivo de Pomerode, caberia a obrigacao

inconteste e inarredavel de proceder a publicacao do reajuste da tarifa de agua em

orgao de publicacao oficial (v.g Portaria n° POM-24/2012 de 23 de maio de 2012),

tendo em conta, entre outros normativos legais, a observancia do que dispoe

textualmente 0 artigo 37, § 1° da CF/88, "verbis":

7. Assim, com esc6lio nas consideracoes supra, tern-se que a

divulgacao oficial de todos os atos da administracao publica, e norma de carater

geral e cogente, ou seja, somente pode ser dispensada em casos de seguranca

nacional.

propioiacao de conhecimento da conduta interna de seus agentes"
(MEIRELLES,2000, p.89). Busca-se deste modo, manter a trarisporencia, ou seja,
deixar claro para a sociedade os comportamentos e as decisoes tomadas pelos
agentes da Administracao PUblica...." (Grifamos)

AGENCIA INTERMUNICIP AL DE REGULA<;AO,
ONTROLE E FISCALIZA<;AO DE SERVI<;OS PUBLICOS
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10. Nao bastassem todas as normatizacoes legais supra citadas,

quais estabelecem a obrigatoriedade da publicacao em orgao oficial dos atas ,-

"Art. 10 Fica instituido 0 Diario Oficial dos Municipios de Santa
Catarina, como orqao oficial de publicacao legal e diuulqacao dos atos
administrativos.
Paraqrafo Unico - 0Diario Oficial dos Municipios de que trata esta Lei
substitui a publicacao impressa e sera veiculado no endereco
eletronico www.diariomunicipal.sc.gov.br. na rede mundial de
computadores - Internet. »

9. Por fim, e nao menos relevante e a normatizacao da Prefeitura

Municipal de Pomerode quanta a adocao do Diario Oficial dos Municipios de Santa

Catarina, como orgao oficial de publicacao legal e divulgacao dos atos

administrativos, cuja instituicao ocorreu atraves da Lei Municipal n° 2.218 de 31

de marco de 2010, que em seu artigo 1° dispoe:

"Art. 39. As tarifas serao fixadas de forma clara e objetiua, devendo
os reajustes e as retnsoes serem tornados publicae com
antecedencia minima de 30 (trinta) dias com rela~ao a sua
aplicacao.

Paraqrafo unico. A fatura a ser entregue ao usuario final deuera
obedecer a modelo estabelecido pela entidade reguladora, que
definira os itens e custos que deuerao estar explicitados:" (Grifamos)

8. "In fine", ha ainda que se atentar para a normatizacao do artigo

39 da Lei n? 11.445/07, que tambem preve textual mente a obrigatoriedade de

publicidade dos reajustes e revisoes tarifarias, inclusive, com a antecedencia

minima de 30 (trinta) dias, nos seguintes termos:

associacao municipal ou em jomal local ou da tnicrorreqiao a que
pertencer ou. de acordo com 0 que determinar a sua lei orqanica, ou
ainda em meio eletronico digital de acesso publico.
De acordo com as normas coristitucionais, 0 municipio dispoe de
autonomia para definir a forma de publicidade de seus atos oficiais,
podendo [aze-ia em: i) orqao oficial do municipio; ii) orgcLOda
respectiva associacao municipal; iii) jomal local ou microrregional; ivy
conforme determiner a respectiva lei orqanica; ou v) meio eletronico
digital de acesso publico".

~ AGENCIA INTERMUNICIPAL DE REGULACAO,
G IR lONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS

~ MUNICIPAlS DO MEDIO VALE DO ITAJAI-AGIR
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I - 0 retorno da cobranca dos valores de tarifa de abastecimento de
agua e esgotamento sanitario nos valores e padroes praticados
anteriormente a vigencia da Portaria 24/2012, de 01 de julho de
2012,e

11. Enfim, comprovado esta que 0 proceder do poder executivo de

PomerodefSC (Samae), consubstanciado na publicacao do ultimo reajuste da tarifa

de agua ter ocorrido apenas na fatura de services, e nao em orgao de publicacao

oficial da municipalidade, esta eivado de nulidade que macula-o desde a origem, 0

que autorizaria, salvo melhor juizo, a tomada das seguintes deterrninacoes e

corninacoes:

As leis municipais e outras normas legais como decretos e resolucoes
da Camara devem ser realizadas no orqao oficial de imprensa, nos
termos do art. 10 da Lei 4.657/42 (Lei de Iniroducao ao C6digo Civil).
Inexistindo imprensa oficial, permite-se a publicacao em imprensa
privada, selecionada mediante processo licitat6rio e qualificada como
oficial por lei municipal. Havendo motivo legitimo e suficiente capaz
de afastar as altemativas anteriores, a publicacao se dara na
conformidade da Lei Orqanica Municipal, inclusive, se nela pre vista,
mediante afixacao dos textos legais, em Lugar uisiuel e de amplo
acesso, nas sedes do Executivo e do Legislativo municipais.[ ...J
(TCE/SC, Prejulgado n° 0534) (Disponivel em: www.tce.sc.gov.br)
(Grifamos)

«[. .. J 2. Os atos municipais que produzam efeitos externos serao
publicados e divulgados, obedecida a seguinte ordem: no orgiio
oficial do Municipio ou da respectiva Associa~ao Municipal; ou
em jornal local ou da microrregiiio a que pertencer; ou
conforme dispuser a Lei Organica Municipal, nos termos do
artigo 111, paraqrafo unico, da Constitui~iio Estadual, com
redacao dada pela Emenda Constitucional n° 21/00.

administrativos em geral, faz-se imperioso trazer a colacao 0 entendimento
manifestado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que no

prejulgado abaixo transcrito, manifestou-se de forma clara e precisa acerca da

obrigatoriedade de publicacao e divulgacao dos atos municipais, senao vejamos:

r~ AGENCIA INTERMUNICIPAL DE REGULA<;AO,
{ AGIR lONTROLE E FISCALIZA<;AO DE SERVI<;OS PUBLICOS
~ MUNICIPAlS DO MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR
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Paragrafo unico. 0 consurnidor cobrado em quantia indevida tern direito a repeticao do indebt 0,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correcao monetaria e juros lega ,
salvo hip6tese de engano justificavel.

3Art. 42_Na cobranca de debitos, 0 consurnidor inadirnplente nao sera exposto a ridiculo, nern sera
submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaca.

13. Por todo 0 exposto, a par das razoes de ordem legal e julgados

supra relatados, conclui-se num juizo de cognicao sumaria que a comunicacao

feita pelo Samae de Pomerodey SC diretamente na fatura dos usuarios quanta ao

reajuste da tarifa de agua, nao se reveste de suficiente legalidade, haja vista, e
claro, a existencia de fortes indicios de que este ate administrativo padece de

manifesta nulidade, porquanto a sua divulgacao nao foi feita em orgao de

IV - Conclusao

12. Atente-se, a proposito, que as determinacoes supra transcritas

foram aplicadas pela ARIS - AGENCIA REGULADORAINTERMUNICIPALDE

SANEAMENTOa COMPANHIADE SANEAMENTODO PARANA- SANEPAR,no

Auto de Infracao n° 01/2012, cuja integra da decisao esta publicada no Diario

Oficial Municipal, edicao n" 1063, p. 194, disponivel na internet em:

www.diariomunicipa1.sc.gov.br.

Tais deterrninacoes, por suas particularidades e similitudes ao caso

posto em analise, -aplicar-se-iam perfeitamente ao processo administrativo n°

010/2013 ora instaurado, notadamente porque 0 aumento da tarifa dos services

de agua e esgoto pela Municipalidade de Pomerode/SC, nao se revestiu de todas as

formalidades legais a impingir-lhe a condicao de legalidade e coercitibilidade,

porquanto e certo que nao houve a publicayao deste reajustamento tarifario no

orgao de publicacao oficial municipal, entre outros meios de divulgacao e

publicidade locais.

II - a restituicao em dobro dos valores pagos a maior pelos con
sumidoresy usuarios dos services no municipio de Pomerode, nos
termos do artigo 42 da Lei federal n. 8.078/19903.

AGENCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAC;AO,
ONTROLE E FISCALIZAC;AO DE SERVIC;OS PUBLICOS
MUNICIPAlS DO MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR
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"Art. 5°. Constitui-se objeto da AGIR, 0 controle, a requlacao e a
fiscalizacao dos services publicos municipais do setor de saneamento
basico, compreendido como os servicos de abastecimento de aqua,
esgotamento sanitaria, limpeza urbana, manejo de residuos s6lidos e
drenagem e manejo das aquas pluuiais urbanas, nos termos da ei
Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007.

15. Ou seja, tal como a Agencia Reguladora Intermunicipal de

Saneamento (ARIS)procedeu em relacao a Companhia de Saneamento do Parana

(SANEPAR),e igualmente certo que por conta do objeto e legitimidade da AGIR,

tambern Ihe compete proceder a fiscalizacao e controle dos services publicos,

notadamente pelo que dispoe os artigos 5° e 110 do seu Estatuto Social assim:

II - a restituicao em dobro dos valores pagos a maior pelos con

sumidorea/ ueuarios dos services no municipio de Pomerode, nos

termos do artigo 42 da Lei federal n. 8.078/1990;

I - 0 retorno da cobranca dos valores de tarifa de abastecimento de

agua e esgotamento sanitario nos valores e padroes praticados

anteriormente a vigencia da Portaria 24/2012, de 23 de maio de

2012,e

14. Neste jaez, e considerando todas as raz6es supra, a

RECOMENDAQAo desta Agericia Reguladora - conserrtanea com a lei e

considerando que 0 proceder do Samae de Pomerode assim 0 foi praticado em

desconformidade com os mais comezinhos principios da publicidade e legalidade -

e no sentido de que Vossa Senhoria - 0 Diretor desta Autarquia Municipal -

submeta a questao a analise de seus Diretores e assessores e tambem ouvido 0

Exmo Sf. Prefeito Municipal de Pomerode, para que ap6s se dignem manifestarem

se de forma escrita no prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias acerca de todo 0

exposto, inclusive sobre:

publicacao oficial da municipalidade ou tampouco em outros meios de divulgacao

locais.

AGENCIA INTERMUNICIPAL DE REGULA<;AO,
ONTROLE E FISCALIZA<;AO DE SERVI<;OS PUBLICOS
MUNICIPAlS DO MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR
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17. Enfim, e considerando 0 que restou decidido no Processo

Administrativo n? 013/2012, reitera-se tambern a recomendacao de que os

pr6ximos pleitos a AGIR sejam feitos antecipadamente a realizacao das acoes por

parte desta Autarquia Municipal, proporcionando tempo habil para analise e

decisao desta Agencia Reguladora; proporcionando, ainda, toda forma de

publicidade de seus atos decis6rios.

Ao fim, destaca-se que as orientacoes e recomendacoes supra, nao

impedem outras acoes e investigacoes por parte do Tribunal de Contas do Estado

de Santa Catarina e tambern pelo Ministerio Publico Estadual, aos quais tambern e

facultado 0 poder de controle e investigacao dos atos administrativos em geral.

Aguarde-se, entao, a manlfestacao expressa do limo Sr.

Presidente do Samae de Pomerode sobre todas as razoes supra discorridas,

em especial sobre a resposta e esclarecimentos ace rca da RECOMENDAQAO

disposta no item 17 deste, haja vista que tais poderiam ser requisitadas

tambem pelo TCE/SC e MP, sem prejuizo da apuracao da responsabilidade.

16. Destaque-se, ainda, que apenas esta pendente de deliberacao e

aprovacao a Proposta de Resolucao Normativa AGIRn° 002 - v.g. que estabelece

condicoes gerais para os procedimentos de fiscalizacao da prestacao dos services

de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario, de aplicacao de penalidades

e da outras providencias -; a qual por sua vez estabelecera as diretrizes para os

procedimentos de fiscalizacao e aplicacao das penalidades cabiveis, inclusive

multas.

Art. 110. Quando do exerClClO das atividades de contrale e
fiscalizacao, as servidores da AGIR emitirao relat6rios de
conformidade au de nao conformidade das operacoes au seruicos
prestados pelos prestadores de seruicos.

§ 1° No caso de nao conformidade das operacoes ou services
prestados, a AGIR notificara 0 infrator e estabelecera prazo para a
reqularizacao. "

~~ AGENCIA INTERMUNICIPAL DE REGULA<;AO,
{A~GIRlONTROLE E FISCALI~A<;AO DE SERVI<;OS PUBLICOS

MUNICIPAlS DO MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR
~O.lrt(,4(\
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Blumenau/SC, 11 de junho de 2013.

~~ ~Rt iJff~~~
Luciano Gabriel Henning

Assessor Juridico

E 0 parecer, salvo melhor juizo.

AGENCIA INTERMUNICIP AL DE REGULA<;AO,
ONTROLE E FISCALIZA<;AO DE SERVI<;OS PUBLICOS
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