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PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAC Nº 2/2017 

 

O órgão de execução com atribuição no _ Ofício do Núcleo Regional de _, 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 

Assistidos comparecerem à Defensoria no primeiro trimestre de 2017 e 

comunicaram o aumento exagerado da tarifa de lixo neste ano. O decreto 

municipal 28.044 de 2016 revisou o valor da tarifa de limpeza urbana para o valor 

de 12,61%. Justificou no decreto que em todos os anos o valor reajustado tem sido 

o da inflação com base no IPCA (IBGE), mas que este reajuste se tornou 

insuficiente. O decreto possui apenas uma página.  

Resultado(s) 

Lesivo(s) 
Tarifa com preço abusivo e sem relação custo, bem como serviço inadequado.  

Grupo de 

Vítima(s) 
Cidadãos joinvilenses. 

Direitos 

lesados  

Possível violação ao princípio da 

proporcionalidade e modicidade das 

tarifas e do serviço adequado.  

Bases  

Legais 

 Art. 6º, §1º da Lei 8.987 de 1995 

 

Natureza Difusos   Coletivos   Individuais Homogêneos  

Possível(is) 

Autor(es) 
AMBIENTAL e PREFEITURA 

Comunicante  
DE OFÍCIO 

Origem 
JOINVILLE 

 

 

Já registrada a instauração no Cadastro Geral de PAC (CPAC). 

 

Cumpram-se as diligências determinadas no despacho anexo. 

 

Cidade, 31 de março de 2017 
 

 

 

GABRIELA SOUZA COTRIM 

Defensora Pública 
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PAC Nº 2/2017 

DESPACHO 

 

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

diligências: 

 

1) Oficie-se à SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL para responder, 

no prazo de 15 dias, os seguintes esclarecimentos: 

 

a) O Decreto 28.044 de 20 de dezembro de 2016, que revisou a tarifa de 

coleta de lixo no valor de 12,61% para o ano de 2017, se baseou em estudo ou planilha 

de realinhamento tarifário? 

a.1) Em caso positivo, requer-se a remessa à Defensoria Pública do estudo do 

realinhamento com base nos custos do serviço; 

a.2) Em caso positivo, esse estudo encontra-se publicado ou disponível ao acesso 

dos cidadãos? Em qual sítio eletrônico? 

b) Em caso negativo, qual a justificativa completa do aumento com o uso desse 

índice? 

b) O Decreto Municipal nº 23.581 de 19 de dezembro de 2014 que também 

revisou o valor com os mesmos fundamentos, se baseou em estudo ou planilha de 

realinhamento tarifário? 

b.1) Em caso positivo, requer-se a remessa à Defensoria Pública do estudo do 

realinhamento com base nos custos do serviço; 

b.2) Em caso positivo, esse estudo encontra-se publicado ou disponível ao acesso 

dos cidadãos? Em qual sítio eletrônico? 

b.3) Em caso negativo, qual a justificativa completa do aumento com o uso desse 

índice? 

2) Após, aguarde-se o decurso do prazo de 15 (quinze) dias e, transcorridos estes, 

voltem conclusos os autos.  

 

Cidade, 31 de março de 2017 
 

 

GABRIELA SOUZA COTRIM 

Defensora Pública 
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