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DECISÃO FINAL 

 

Procedimento Administrativo nº 005/2014. 

 

OBJETO: Acompanhamento do cumprimento de Ata proferida pelo PROCON 

Municipal de Guabiruba em Audiência realizada em 21 de fevereiro de 2014, no 

município de Guabiruba, fixando prazos para execuções e manifestações da empresa 

Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. 

 

SOLICITANTE: Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR.  

 

INTERESSADOS: Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. e o Município de 

Guabiruba. 

 

 

 

Relatório e decisão. 

 

Por determinação da Direção Geral da AGIR foi aberto o procedimento acima citado, 

através do Termo de Abertura datado de 12/03/2014, com força na Resolução n} 

026/2014, de 17de março de 2014 e que foi publicada no DOM/SC Edição nº 1450, de 

20/03/2014, pg. 616, tendo como documento inicial cópia da ata da audiência realizada 

pelo PROCOM/GUABIRUBA entre as partes (Consumidores x RECICLE Catarinense 

de Resíduos Ltda.). A Agência naquela ocasião se fez presente tão somente como 

assistente, sendo posteriormente intimada para sua manifestação formal quando expôs 

seu entendimento sobre os fatos, destacando que estava de acordo com parte das 

recomendações do PROCOM e que foram aceitas pelas partes. Não se pronunciou a 

Agência sobre outros temas mais relevantes tendo em vista que não são de sua alçada. O 
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PROCOM de Guabiruba, após as manifestações das partes, proferiu a sua decisão e a 

encaminhou ao Ministério Público. Este por sua vez encaminhou pedido de informações 

que foi respondido em 12/08/2014, através do Ofício nº 238/2014, reiterando o parecer 

já apresentado no procedimento do PROCOM e ainda informado que o contrato está 

sendo revisto através de Procedimento próprio (PA 009/2014). A Diretoria Geral em 

despacho apartado determinou que o procedimento fosse suspenso, para aguardar o 

pronunciamento e posicionamento do Ministério Público. Em data de 13/10/2014 o 

PROCOM de Guabiruba encaminha a decisão do MP de Brusque/SC, onde em seu 

Extrato de Conclusão, assim se expressa: 

 

Conclusão: Não constatada a irregularidade da cobrança da 

cobrança da tarifa de coleta de lixo na forma realizada pela 

concessionária de serviço público Recicle Catarinense de Resíduos 

Ltda. Desnecessidade da adoção de medidas judiciais. 

Arquivamento 

 

Na análise do mérito, cabe atentar que o Representante do M.P. se manifestou no 

sentido de esposar os entendimentos que já vinham sendo observados pela Agência em 

outros procedimento e manifestações, ou seja, os débitos dos concessionários tem prazo 

decadencial decenal, a simples oferta dos serviços (disponibilização) já outorga direito à 

cobrança das tarifas e que havendo duas ou mais unidades, é devida a cobrança em 

dobro e de acordo com a classe e outros pontos que também convergem para os 

entendimentos dominantes na área de regulação. Por isso, sem medo de errar, a decisão 

proferida pelo Ministério Público, SMJ., deve e pode ser aproveitado para ilustrar e 

fortalecer as ações desta agência.  

 

Diante de todos os documentos que instruem esse procedimento e diante da decisão do 

Ministério Público, tem-se como concluído o procedimento e determino o seu 

arquivamento.  
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Intimem-se as partes interessadas (Recicle e Município de Guabiruba). Após, elabore-se 

o Termo de Encerramento e a numeração das folhas.  

 

Blumenau, 23 de outubro de 2014. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 

 


