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PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAC Nº 01/2017 

 

O órgão de execução com atribuição no 6ª Defensoria do Núcleo Regional de 

Joinville/SC, com fulcro no art. 4º, VIII e X, da Lei Complementar nº 80/94 resolve 

instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TUTELA COLETIVA 

(PAC) para a apuração de eventuais violações a direitos coletivos e eventuais 

responsabilidades decorrentes das informações abaixo indicadas. 

 

Instauração: De ofício X Por Comunicação  Por Designação do DPG 

Síntese         

dos fatos 

Os assistidos da Defensoria Pública têm trazido propostas de acordo 

extrajudiciais por parte da Ambiental, empresa privada responsável 

pela coleta de lixo na cidade de Joinville/SC, com inclusão de parcela 

referente a pagamento de Assessoria de Cobrança interna da empresa. 

Os acordos extrajudiciais incluem a dívida mais um valor referente a 

assessoria de cobrança.  

Resultado(s) 

Lesivo(s) 

A população, ao fazer acordo para pagamento pode estar pagando por serviço 

que não pode ser passado ao consumidor final, o que gera graves prejuízos 

financeiros à toda população Joinvillense.  

Grupo de 

Vítima(s) 

Sociedade Joinvillense hipossuficientes ou não devedora da tarifa de coleta 

de lixo.  

Direitos 

lesados  

Boa-fé objetiva, equilíbrio 

econômico, função social do 

contrato.  

Bases  

Legais 

 Art. 46, 51, IV e XII, do 

CDC.  

 

Natureza Difusos   Coletivos  X 
Individuais Homogêneos 

X 

Possível(is) 

Autor(es) 
AMBIENTAL   

Comunicante  
DE OFÍCIO 

Origem 
JOINVILLE 

 

Registre-se a instauração no Cadastro Geral de PAC (CPAC). 

Cumpram-se as diligências determinadas no despacho anexo. 

 

Joinville/SC, 9 de março de 2017 
 

 

 

GABRIELA SOUZA COTRIM 

Defensora Pública 
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PAC Nº 01/2017 

 

DESPACHO 

 

Para apuração dos fatos descritos no PAC em epígrafe, determino as seguintes 

diligências: 

 

1) Oficie-se à AMBIENTAL para que responda, em 20 dias, os seguintes 

esclarecimentos: 

a) Os Acordos extrajudiciais para parcelamento dos pagamentos atrasados de 

coleta de lixo são pactuados por intermédio de contrato? 

b) Em caso de resposta positiva, requer-se a remessa de cópia do modelo de 

contrato usualmente utilizado para realização do Acordo; 

c) Em caso de resposta negativa, requer-se a descrição da forma de realização 

do acordo, se por intermédio de uma autorização dada pelo cidadão de parcelamento ou 

por outro meio. Requer-se a remessa de cópia dessa autorização utilizada como modelo 

ou outro instrumento utilizado.   

d) Na minuta do acordo há a previsão de cláusulas que estabeleçam a 

cobrança dos honorários advocatícios, custas e assessoria de cobrança? 

e) Em quais situações os honorários advocatícios são incluídos nos acordos 

de parcelamento? 

f) Em quais situações as custas são incluídas nos acordos de parcelamento? 

g) Em quais situações a assessoria de cobrança é incluída nos acordos de 

parcelamento? 

h) Há alguma previsão contratual que esclarece essas questões? (Caso haja 

um modelo de contrato e tenha sido enviado à Defensoria Pública com as cláusulas, favor 

desconsiderar esta pergunta por restar prejudicada). 

i) Em caso de acordo de parcelamento de dívida ANTES do ajuizamento da 

ação de cobrança por parte da Ambiental: 

i.1) São incluídas no acordo as custas judiciais? 

i.2) São incluídos no acordo os honorários advocatícios? 

i.3) É incluída no acordo a assessoria de cobrança? 
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j) Em caso de acordo de parcelamento de dívida APÓS o ajuizamento da ação 

de cobrança por parte da Ambiental: 

j.1) São incluídas no acordo as custas judiciais? 

j.2) São incluídos no acordo os honorários advocatícios? 

j.3) É incluída no acordo a assessoria de cobrança? 

k) Na realização do acordo, a pessoa poderá optar por não incluir a assessoria de 

cobrança?  

l) Em caso positivo, de que forma isso é instrumentalizado/disposto no acordo? 

Há espaço próprio para opção? 

m)  Qual o percentual de juros utilizados pela AMBIENTAL na confecção do 

acordo? 

n) Qual o percentual de multa utilizado pela AMBIENTAL na confecção do 

acordo? 

o) O percentual de multa e juros são previstos em contrato?  

p) Há a possibilidade de uma pessoa requerer taxa menor de juros do que o 

predeterminado pela empresa ou se trata de percentual que se aplica a todos que procuram 

a AMBIENTAL, sem distinção? 

q) Caso haja alguma distinção/exceção, requer-se a descrição do fato.  

 

2) Após, aguarde-se o decurso do prazo de 20 (vinte) dias e, transcorridos estes, 

voltem conclusos os autos.  

 

Joinville/SC, 9 de março de 2017 
 

 

 

 

 

GABRIELA SOUZA COTRIM 

Defensora Pública 
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