
 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais 

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro 

 
 

 

Conselheiro Vladimir Paschoal Macedo 

Página 1 de 7 

 

Processo nº:  SEI-220007/001028/2021 

Data de autuação: 22/03/2021 

Regulada:  Águas de Juturnaíba  

Assunto:  Comprovação de regularidade Fiscal de 2021. 

Sessão Regulatória:  28/04/2022 

 

 
 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Processo Regulatório instaurado para análise do cumprimento pela Concessionária 

Águas de Juturnaíba, das determinações contidas na Resolução AGENERSA Nº 004/2011, integradas 

às Resoluções AGENERSA nº 473/2014 e nº 583/2017, que se referem ao envio de documentos para 

comprovação de Regularidade Fiscal, até o dia 1º de abril de cada ano. Segue, portanto, na íntegra a 

citada Resolução: 

“RESOLUÇÃO AGENERSA N.º 004                                 13 DE SETEMBRO DE 2011.  

NOVA REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 473/2014 E 583/2017.  

REGULAMENTA A COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DAS 

CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO, REGULADAS PELA 

AGENERSA.  

O CONSELHEIRO-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E 

SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — AGENERSA, no uso de 

suas atribuições, tendo em vista o disposto no processo E-12/020.045/2011; 

 CONSIDERANDO que as concessionárias deverão manter a Regularidade Fiscal durante 

todo o período da Concessão, sob pena de abertura de processo administrativo para adoção de 

medidas cabíveis, com amparo no artigo 55, XIII da Lei nº. 8.666 de 1993,  

RESOLVE:  

Art. 1º. Considerar, para efeito de prova de Regularidade Fiscal perante à AGENERSA, a 

apresentação da seguinte documentação, em original, ou cópia autenticada:  

I – prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
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 II – prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal do domicílio ou sede 

da concessionária; 

 III – Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos para com a 

Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da concessionária; 

 IV – Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos da Dívida Ativa da 

Procuradoria Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da concessionária;  

V – Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos às 

Contribuições Previdenciárias;  

VI – Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.  

VII - apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943.  

Art. 2º. As concessionárias deverão encaminhar à AGENERSA, até o dia 1º de abril de cada 

ano, toda a documentação relacionada no art. 1º.  

§ 1º. As certidões, certificados e outros documentos comprobatórios da Regularidade Fiscal 

deverão possuir validade posterior à data estabelecida para seu encaminhamento;  

§ 2º. Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo e não sendo encaminhada a 

documentação relacionada no art. 1º a concessionária será considerada em situação irregular 

quanto à comprovação de sua Regularidade Fiscal, ficando sujeita, a critério do Conselho 

Diretor em reunião interna, à abertura de processo administrativo para adoção de medidas 

legais cabíveis. 

 § 3º. Havendo pedido justificado da Concessionária, o Conselho Diretor, poderá prorrogar por 

60 (sessenta) dias o prazo estabelecido no caput deste artigo.  

Art. 3º. Comprovada a Regularidade Fiscal, a situação da concessionária será considerada 

regular, nos termos do caput do art. 1º, até o dia 31 de março do ano subsequente, sem prejuízo 

de eventual fiscalização.  

Art. 4º. Para o regular e correto acompanhamento da presente Resolução, a Secretaria 

Executiva oficiará as Concessionárias, comunicando a abertura de processo administrativo, sob 

o título “Prova de Regularidade Fiscal”, para cada concessionária sob regulação da 

AGENERSA. 
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 § 1º. Constatada a regularidade, os processos serão conhecidos e apreciados pelo Conselho 

Diretor em reunião interna; 

 § 2º. Em caso de irregularidade ou descumprimento de prazos os processos serão devolvidos à 

Secretaria Executiva, que posteriormente encaminhará à Procuradoria desta AGENERSA para 

as providências cabíveis, observadas as garantias constitucionais da ampla defesa e 

contraditório.  

Art. 4-A - Constatada a irregularidade, o CODIR aplicará penalidade à concessionária, fixando 

novo prazo para regularização, que findará no próximo período de comprovação (1º de abril do 

exercício seguinte).  

§1º - É cabível uma única prorrogação na forma do § 3 do art. 2º.  

§2º - Em caso de descumprimento do novo prazo estabelecido, serão aplicados os critérios de 

reincidência previstos nas instruções normativas que regem as penalidades de cada 

concessionária.  

§3º - A reincidência somente cessará com a comprovação da regularidade fiscal da 

concessionária.  

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação”.  

_______________________________________  

“RESOLUÇÃO AGENERSA CODIR Nº 583/2017                   DE 08 DE MARÇO DE 2017.  

ALTERA DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO AGENERSA Nº 004/2011, INTEGRADA PELA 

RESOLUÇÃO AGENERSA Nº 473/2014, QUE REGULAMENTAM A COMPROVAÇÃO DE 

REGULARIDADE FISCAL DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA E SANEAMENTO 

BÁSICO, REGULADAS PELA AGENERSA.  

O CONSELHO-DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E 

SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AGENERSA, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a necessidade de adequar os termos da Resolução AGENERSA n° 04/2011 

aos ditames da Lei nº 8.987/95;  

CONSIDERANDO o comando da Deliberação AGENERSA nº 2.922, de 28 de junho de 2016;  

RESOLVE:  
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Art. 1° - Acrescentar o seguinte dispositivo à Resolução AGENERSA n° 04, de 13/09/2011, na 

forma abaixo:  

Art. 4-A - Constatada a irregularidade, o CODIR aplicará penalidade à concessionária, fixando 

novo prazo para regularização, que findará no próximo período de comprovação (1º de abril do 

exercício seguinte). 

 §1º - É cabível uma única prorrogação na forma do § 3 do art. 2º. 

 §2º - Em caso de descumprimento do novo prazo estabelecido, serão aplicados os critérios de 

reincidência previstos nas instruções normativas que regem as penalidades de cada 

concessionária.  

§3º - A reincidência somente cessará com a comprovação da regularidade fiscal da 

concessionária.  

Art. 2° - Permanecem em vigor todas as demais disposições contidas nas Resoluções 

AGENERSA nºs 004/2011 e 473/2014.  

Art. 3° - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial”.  

______________________________________  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO-DIRETOR Nº 473                DE 16 DE DEZEMBRO 2014  

ALTERA DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO AGENERSA Nº 04, DE 13/09/2011, QUE 

“REGULAMENTA A COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DAS 

CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO, REGULADAS PELA 

AGENERSA”.  

O CONSELHO-DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E 

SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AGENERSA, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO: - a necessidade de adequar os termos da Resolução AGENERSA n° 

04/2011 aos ditames da Lei nº 8.987/95,  

RESOLVE:  

Art. 1° - Acrescentar o seguinte dispositivo à Resolução AGENERSA n° 04, de 13/09/2011, na 

forma abaixo: 
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 (...) VII - apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943.  

Art. 2° - Permanecem em vigor todas as demais disposições contidas na Resolução AGENERSA 

n° 04/2011.  

Art. 3° - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial, 

revogadas as disposições”. 

Inicialmente, visando não cercear o direito do contraditório e da ampla defesa, a Secex 

encaminhou o Of.AGENERSA/SCEXEC SEI Nº3021 à Concessionária, informando acerca da 

autuação do presente processo regulatório e solicitando o envio da documentação de regularidade fiscal, 

a fim de atestar o cumprimento da determinação contida na referida Resolução.  

Em seguimento à instrução, por meio do Ofício CAJ-203/212, a Regulada apresentou 

documentação para demonstrar o seu devido cumprimento.  

Os autos foram remetidos à Procuradoria, que, após breve relato do feito, por meio da 

Promoção AGENERSA/PROC Nº108 - MA3, entendeu que a Concessionária atendeu de forma 

parcial o disposto na Resolução AGENERSA Nº 004/2011, como segue: 

“(...)Cabe ressaltar, que a verificação da regularidade fiscal tem amparo no Art. 55º, XIII, 

da Lei 8.666/93[3], considerando que as Consessionárias devem manter a Regularidade 

Fiscal durante todo o período de Concessão. 

 Após análise dos documentos apresentados, esta Procuradoria, não constatou a  Certidão 

Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos da Dívida Ativa 

da Procuradoria  Estadual  do domicílio ou sede da concessionária[4]; 

 Em vista disso, sugiro o prosseguimento do feito, entendendo que, s.m.j, a Concessionária 

não cumpriu com a Resolução AGENERSA nº 004/2011, portanto, não sendo possível 

considerá-la regular, estando sujeita a aplicação de penalidade, conforme previsto no Art. 

4º - A da Resolução AGENERSA nº 004/2011[5].(...)” 

 Em prosseguimento, o presente feito foi distribuído à minha relatoria, como consta na 

RESOLUÇÃO AGENERSA CODIR Nº 767/20214, por Decisão do Conselho-Diretor, em Reunião 

Interna realizada no dia 12/05/2021. 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=18606579&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120004134&infra_hash=e4bca5ebb811f4b15eea7a6e09539cd65f9ccb3a4e2180473371b857cefb96ff#_ftn1
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=18606579&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120004134&infra_hash=e4bca5ebb811f4b15eea7a6e09539cd65f9ccb3a4e2180473371b857cefb96ff#_ftn1
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=18606579&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120004134&infra_hash=e4bca5ebb811f4b15eea7a6e09539cd65f9ccb3a4e2180473371b857cefb96ff#_ftn1
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Por meio do ofício Of.AGENERSA/SCEXEC SEI Nº8135, foi disponibilizado o Parecer da 

Procuradoria desta AGENERSA, para conhecimento e manifestação da Concessionária. 

     Em resposta, a Regulada se manifestou, como consta no Ofício CAJ-558/216, onde, em 

síntese, aduziu: 

“(...) Vimos, em razões finais, requerer ao conselho da AGENERSA, que seja deliberado 

no sentido de declarar comprovada a regularidade fiscal da concessionária em comento 

nos autos do processo em epígrafe, diante da apresentação de todos os documentos 

comprobatórios nos autos, em especial, a certidão negativa de débitos em dívida ativa 

requerida pela concessionária, tempestivamente, junto ao órgão emissor, a fim de 

apresentá-la a AGENERSA.  

Noutro giro, está evidente que diante da comprovação de que a solicitação da certidão 

supracitada junto ao órgão emissor foi tempestiva, a fim de cumprir com a juntada aos 

autos oportunamente, afigurou-se, no máximo, um lapso administrativo no momento da 

juntada dos documentos aos autos do presente processo, motivo pelo qual não há que se 

falar em aplicação de qualquer penalidade à concessionária, diga-se de passagem, 

comprovadamente regular com o fisco, sendo certo que até mesmo eventual advertência 

por parte da AGENERSA não seria razoável, nem tampouco proporcional, ao lapso 

administrativo em comento.(...)”  

 A Procuradoria desta Reguladora, por meio da Promoção AGENERSA/PROC Nº2387, 

se manifestou, no sentido de que: 

“(...)Esta Procuradoria foi instada a se manifestar quanto a Carta CAJ -558/21 que 

encaminhou a Certidão Negativa de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado, a qual 

foi atestada a ausência na Promoção nº 108-MA. 

Na referida carta, a Concessionária justificou a ausência do documento alegando que a 

certidão foi emitida tempestivamente, porém houve “um lapso no momento da juntada dos 

documentos aos autos do presente processo”. 

De fato, ao analisar a referida certidão, ficou evidente a sua emissão em 17/03/2021, em 

tempo hábil para a apresentação á AGENERSA no prazo estabelecido no art. 2º da 

Resolução AGENERSA nº 004/2011, até 1º de abril. 

Embora o art. 2º determine que a não apresentação da documentação prevista no art. 1º 

acarrete na irregularidade fiscal da Concessionária, a mesma apresentou a documentação 

faltante em 30/08/2021, portanto, comprovou intempestivamente a sua regularidade fiscal. 
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Entretanto, a intempestividade da apresentação acarreta no descumprimento, parcial, do 

art. 2º da Resolução AGENERSA nº 004/2011, permitindo a aplicação de penalidade nos 

termos do art. 4º, §2º, da Resolução AGENERSA nº 004/2011 c/c IN 07/2009. 

É importante ressaltar que para a dosimetria da penalidade deverá ser levado em 

consideração a gravidade da infração, o dano sofrido pela prestação do serviço, bem 

como a emissão tempestiva da certidão. 

Diante o exposto, esta Procuradoria não averiguou qualquer óbice para o prosseguimento 

do feito, retificando a Promoção nº 108 – MA, no sentido de comprovada a Regularidade 

Fiscal intempestivamente. 

Por fim, a Regulada foi instada a apresentar suas Razões Finais por meio do Ofício 

Of.AGENERSA/SCEXEC  SEI Nº2088. Em resposta, a Concessionária enviou o Ofício CAJ-

128/229, repisando suas alegações, e acrescentando que “(...) em atenção ao ofício em epígrafe, vimos 

pela presente corroborar com o Parecer Promoção AGENERSA/PROC Nº 238 – [JVG] fls. 25, o qual 

entende que a Concessionária Águas de Juturnaíba cumpriu com o estabelecido no art. 2º da Resolução 

AGENERSA nº 004/2011. (...)”.  

 

Este é o Relatório. 

 

 

Vladimir Paschoal Macedo 
Conselheiro-Relator 
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