
 
 

Acórdão n° 36/2021 
 
Procedimento Ouvidoria n° 256/2021  
 

OBJETO: Reclamação sobre cobrança abusiva por parte da Recicle. 
 
RECLAMANTE:  Sr. O.B. 
 

INTERESSADOS:  AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 
Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí e Recicle Catarinense de Resíduo 
Ltda. (Brusque) e Sr. O.B. 
 
Relator: João Marcos Bosi Mendonça de Moura- Acórdão n° 36/2021 
 
EMENTA: 
 

RECURSO COMITÊ REGULAÇÃO. TARIFA DE COLETA DE LIXO. DÍVIDA. PROCON. 

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. O.B.  
 
 
                                                                                                         Blumenau, 28 de outubro de 2021.  
 
 
 
 
 
 

 
CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO         JOÃO MARCOS BOSI MENDONÇA DE MOURA 
 
   Presidente do Comitê de Regulação AGIR                                                 Relator 
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RESOLUÇÃO Nº 036/2021 – COMITÊ DE REGULAÇÃO 

 

ENCERRA O PROCESSO DE OUVIDORIA Nº 256/2021, 
INSTAURADO PELO USUÁRIO O.B CONTRA A RECICLE DE 
BRUSQUE DEVIDO A TARIFA DE LIXO. 

 
 
  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 decisão anterior da RECICLE de Brusque no Procedimento do 

PROCON de Brusque; 

 

CONSIDERANDO que na Reunião Ordinária do Comitê de Regulação realizada no 

dia 31 de agosto de 2021, por unanimidade de votos, aprovaram o relatório e o voto do 

Conselheiro Relator Sr. João Marcos Bosi Mendonça de Moura, no sentido de indeferir o recurso 

apresentado pelo usuário O.B.  

 

RESOLVE: 

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

Regulação, proferida no Processo de Ouvidoria nº 256/2021, em grau de Recurso, no qual o 

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

unanimidade dos membros do Comitê de Regulação, conforme Ata nº 79/2021, da Reunião 

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

Médio Vale do Itajaí – AGIR, realizada em 31 de agosto de 2021. 

 

Art. 2º O Voto do Relator passa a integrar a presente Resolução. 

 

 Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
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Blumenau, em 28 de outubro 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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Procedimento de Ouvidoria: nº 256/2021 

Objeto: Reclamação sobre cobrança abusiva por parte da Recicle. 

Interessados: AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí; Recicle de Brusque e usuário O.B. 

Relator: João Marcos Bosi Mendonça de Moura 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo reclamante-usuário O.B. contra a Decisão proferida 

pela Direção Geral da AGIR nos autos do Procedimento de Ouvidoria n° 256/2021.  

 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, o usuário procurou a Ouvidoria da 

AGIR em razão de um requerimento indeferido por parte da Recicle de Brusque no Procedimento do 

PROCON cadastrado sob o nº FA42-032.001.20-0002028.  

 

O procedimento foi recebido na íntegra pela Ouvidoria da AGIR no dia 18 de fevereiro de 2021 (fls. 32-

75). O usuário alega que fora “surpreendido” pela cobrança da Recicle de Brusque a respeito de faturas 

não pagas de 15 (quinze) quitinetes referentes à coleta de resíduos sólidos entre os anos de 2013 a 2019 

(fls. 34-48). O montante total devido é de R$ 37.972,60 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e dois 

reais e sessenta centavos). Assim sendo, o usuário solicitou via PROCON “[...] esclarecimentos, bem 

como a isenção das cobranças sobre os anos de 2013 e 2014 (porque a considera prescrita), e reitera a 

proposta, já anteriormente citada, de efetuar o pagamento do montante de R$200,00 por mês, 

adicionados em sua fatura mensal de Água, para amortizar a dívida” (fl. 25).  A Recicle de Brusque foi 

notificada pelo PROCON a respeito da reclamação e respondeu por meio de ofício que a cobrança da 

tarifa é legalmente procedente e que sua prescrição é decenal (10 anos) conforme previsto no art. 205 

do código Civil. Com relação ao processo de negociação dessa dívida, a concessionária afirmou que ela 

poderá ser reduzida e parcelada dentro das condições estabelecidas pela empresa.  

Posteriormente, o usuário recebeu notificação que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, solicitou uma negociação das dívidas e obteve algumas propostas da concessionária, conforme 

demonstrado na conversa de Whatsapp (fl. 3) e nas imagens (fls. 7-14). Para a Ouvidoria da AGIR, o 

usuário alegou estar surpreendido com a cobrança, afirma que não reside nos imóveis e que ao longo 

desses anos não foi comunicado acerca da dívida com a concessionária. 

A partir do recebimento da demanda, a Ouvidoria da AGIR abriu o Procedimento Administrativo de 

Ouvidoria n° 256/2021, e expediu o Ofício n° 106/2021/OUV/AGIR em 15 de fevereiro de 2021, 

intimando a Recicle de Brusque para se manifestar acerca da situação apontada pelo usuário.  

 

A concessionária se manifestou no dia 17 de fevereiro de 2021, afirmando que o pedido do usuário foi 

indeferido porque a reclamação já foi tratada anteriormente junto ao PROCON de Brusque (fl.24), sendo 

o usuário conhecedor de seus deveres junto à empresa. 
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A seguir, a Ouvidoria e a Assessoria Jurídica da AGIR emitiram o Parecer Conjunto nº 008/2021, que 

após apresentar breve relato dos fatos ocorridos, bem como a legislação e jurisprudência pátria acerca 

do tema, opinou que não merece prosperar a manifestação registrada pelo usuário O.B, quanto à 

revisão da dívida de tarifa de coleta de resíduos sólidos de 15 (quinze) quitinetes referentes aos anos de 

2013 a 2019.  

 

Após o Parecer Conjunto, a Direção Geral da AGIR então se manifestou por meio da Decisão 

Preparatória n° 008/2021, acatando o recurso do usuário, conforme disposto no § 1º do Artigo 1º do 

Decreto n° 106/2021. 

 

O Processo de Ouvidoria foi então encaminhado para julgamento do Comitê de Regulação, e após 

sorteio para relatoria foi designado este Conselheiro para relatar e proferir seu voto, conforme segue.  

 

2. VOTO 

 

Ante o breve relato dos fatos, em que o usuário O.B. alega prescrição da dívida contraída nos anos de 

2013 e 2014, vale ressaltar que a prestação de serviço de engenharia sanitária de limpeza urbana em 

Brusque é objeto de contrato de concessão, sendo assim, a remuneração ocorre mediante tarifa, como 

dispõe o § 2º do art. 127 da Lei Orgânica do Município: 

Art. 127 A concessão ou a permissão de serviço público, somente será efetivada com 
autorização da Câmara Municipal, e mediante contrato, precedido de licitação. 
[...] 
§ 2º Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação 
e à fiscalização da administração municipal, cabendo ao Prefeito aprovar as tarifas 
respectivas, após elaboração de planilha de custo e observado o disposto nesta lei. 
(grifo do Relator). 

 
A tarifa é a cobrança em decorrência da utilização de um serviço público de limpeza urbana, feita 
indiretamente pelo estado, isto é, no caso do município de Brusque, por meio de um contrato de 
concessão nº 195/03 oriundo do edital de concorrência nº 005/03. 
 
Conforme mencionado pelo Parecer Conjunto nº 008/2021, a jurisprudência pátria considera como 
legítima a cobrança da tarifa para a remuneração dos serviços de coleta de resíduos sólidos: 

 
AÇÃO CONDENATÓRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE COLETA DE LIXO. 
CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO REMUNERADO POR TARIFA, NÃO TAXA. LEGITIMIDADE 
DA PRESTADORA PARA EXIGIR O PAGAMENTO. “O serviço de coleta de lixo, por ser 
divisível e específico, pode ser cobrado por intermédio de tarifa, diferentemente da 
limpeza pública, que só por imposto pode ter sua remuneração efetivada. Fixada a 
distinção entre taxa e tarifa pelo critério da natureza do serviço e não apenas pela 
compulsoriedade dele, o serviço público divisível, específico e compulsório de coleta 
de lixo será remunerado por taxa, se for prestado diretamente pelo poder público; e 
por tarifa (ou preço público), se delegável e for prestado por concessionária, mesmo 
que obrigatória a adesão do usuário. Logo, impossível negar-se à concessionária 
prestadora do serviço a legitimidade para cobrar a contraprestação pela coleta de 
lixo” (TJ-SC – Apelação Cível AC 03007551720178240064 Capital 0300755-
17.2017.8.24.0064, Data da Publicação: 30/06/2020). (grifo do Relator). 
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A cobrança da tarifa por parte da concessionária não é só legítima juridicamente, como na literatura 
técnica especializada também há consenso sobre sua importância para a continuidade e 
sustentabilidade dos serviços de saneamento básico. Assim relata o célebre Dr. Carlos R. V. Silva Filho, 
Diretor-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(Abrelpe) e Presidente da ISWA - International Solid Waste Association: 
 

A sustentabilidade econômica dos serviços (de saneamento) é um ponto 
fundamental para garantir que as atividades sejam efetivas e eficientemente 
prestadas, sem prejuízos para a população atendida. Nesse sentido, a cobrança pelos 
serviços constitui a melhor maneira de assegurar a sustentabilidade, como também 
para viabilizar avanços nos serviços, que poderão evoluir à medida que os recursos 
necessários forem obtidos e devidamente aplicados (OS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
URBANA E A PNRS In POLÍTICA NACIONAL, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, p.374-375, 2012). 

 
E sobre a prescrição da tarifa, faço menção à decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a qual foi 
também citada no Parecer Conjunto nº 008/2021: 

 
APELAÇÃO. TARIFA DE COLETA DE LIXO. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 205 DO 
CC/2002 JÁ TRANSCORRIDO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. “Tarifas, verbas 
sem natureza tributária, se submetem ao prazo prescricional subsidiário e mais 
amplo do art. 205 do CC/2002 (10 anos). No caso concreto, a cobrança diz respeito a 
tarifas oriundas de 2003, não havendo até o momento causa interruptiva da 
prescrição (quanto a uma das rés). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À RÉ 
DEVIDAMENTE CITADA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DAS 
PARCELAS VENCIDAS E NÃO ADIMPLIDAS NO CURSO DA DEMANDA. As prestações 
periódicas consideram-se incluídas no pedido, independentemente de pedido 
expresso. Isso até pode ser concluído na fase de execução, mas convém que se forme 
título executivo sem controvérsias. Recurso provido em parte, apenas para incluir na 
condenação as parcelas vencidas e não pagas no curso da lide” (TJ-SC – Apelação 
Cível AC 00149838620058240033 Itajaí 0014983-86.2005.8.24.0033, Data da 
Publicação: 01/11/2018). (grifo do Relator). 

 
Assim, a meu ver, a alegação da prescrição não deve prosperar, visto que o prazo prescricional para 
cobrança de dívidas referentes às tarifas está previsto no art. 205 do Código Civil: “A prescrição ocorre 
em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. 

 
Sobre a alegação de que não havia sido notificado sobre o débito das faturas, ressalto que o próprio 
usuário reconheceu a legitimidade das cobranças, uma vez que se propôs negociá-las com a empresa 
concessionária. O usuário O.B. não encaminhou à Ouvidoria da AGIR qualquer documentação 
comprobatória que questione a legitimidade dessas cobranças.  
 
Sendo o usuário O.B. proprietário dos imóveis, não se pode afastar da obrigação do pagamento, é um 
dever do cidadão conhecer as obrigações legais incidentes sobre as propriedades. Nesse sentido, o 
contrato de concessão dos serviços de engenharia sanitária de limpeza urbana do município de Brusque, 
na Cláusula 11ª, item 11.1.8, relata que é um dever do usuário: “Pagar em dia a remuneração pelos 
serviços ora concedidos, sob pena de sofrer sanções previstas na Legislação pertinente”. 
 
Ressalta-se que mesmo que devidamente comprovada a responsabilidade pelo adimplemento das 
faturas de resíduos sólidos aos locatários, com o devido registro perante a concessionária, o proprietário 
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não estaria livre das obrigações do imóvel. Assim dispõe o parágrafo único do art. 257 do Código 
Tributário Municipal de Brusque:  

 
Art. 257. [...]  
§ Único - É contribuinte desta taxa o usuário do serviço de coleta de lixo, sendo 
solidariamente responsável, o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor 
a qualquer título, do imóvel servido pela prestação de serviços. (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 72/1999). (grifo do relator). 

 

Diante dos argumentos trazidos pelo recorrente, bem como da análise de toda a documentação dos 

autos, o entendimento deste Relator é no sentido de julgar improcedente o recurso interposto pelo 

usuário-reclamante O.B.  

É como voto. 

 

Blumenau, 31 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

João Marcos Bosi Mendonça de Moura 

Relator 
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