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1. RESUMO: 

Esta Análise de Impacto Regulatório – AIR visa avaliar impactos técnicos, econômico-

financeiros e de governança da regulação proposta, por meio de uma avaliação crítica de seus 

pontos positivos, fraquezas, oportunidades e desafios. Serão avaliados os impactos relativos à 

Minuta de Resolução Normativa sobre tipificação de condutas irregulares e procedimentos de 

fiscalização e aplicação de sanções aos usuários, que determinará as diretrizes e 

procedimentos a serem adotados pelos prestadores de serviço regulados em caso de indícios 

de irregularidade e possibilitará a aplicação de multas e ressarcimentos. A tipificação das 

condutas irregulares e regulamentação do processo de aplicação de sanções é importante para 

facilitar a identificação das irregularidades, inibir o comportamento inadequado dos usuários, 

reduzir os prejuízos da sociedade e dos prestadores, ao mesmo tempo que se garanta o direito 

dos usuários. 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA REGULATÓRIO QUE SE PRETENDE SOLUCIONAR: 

A Resolução Normativa Arsae-MG no 40/2013, que estabelecia condições gerais para prestação 

de serviços públicos de água e esgoto, continha um capítulo sobre as condutas irregulares dos 

usuários e dos procedimentos para aplicação de sanções pelo prestador. Esta resolução foi 

revogada em 2020 e a nova resolução de condições gerais, RN Arsae-MG no 131/2019, não 

trata do tema. Portanto é necessário reavaliar os procedimentos a serem observados pelos 

prestadores de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos 

processos administrativos que tenham por objetivo a correção de irregularidades praticadas 



 

 

 

 

 
 

por usuários ou a aplicação de sanções a estes, para que o tema possa ser tratado de forma 

apropriada e atualizada em RN, conforme diretrizes da Agenda Regulatória 2020 da Agência. 

Existe uma série de atos que podem ser realizados pelos usuários que possuem consequências 

nocivas ao serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os prejuízos das 

condutas irregulares se estendem não somente aos prestadores do serviço, mas 

principalmente aos demais usuários. As irregularidades podem ainda ocasionar danos 

ambientais que afetam toda a sociedade. 

As condutas irregulares muitas vezes são cometidas porque o usuário percebe um benefício 

direto daquele ato, enquanto seus custos recaem sobre a coletividade de forma dispersa. Para 

coibir o comportamento oportunista e ressarcir os custos da irregularidade é necessário 

identificar a prática da conduta, caracterizá-la e aplicar o ressarcimento e a sanção devida. O 

ressarcimento visa recobrar ao prestador e aos demais usuários os danos causados pela 

conduta irregular, enquanto a sanção aos usuários é importante para coibir as condutas lesivas. 

No entanto, a fiscalização e aplicação de sanções não pode ferir os direitos dos usuários. Dado 

o poder econômico e a condição monopolística dos prestadores dos serviços, há o risco de que 

eles se utilizem de medidas abusivas na fiscalização, apuração e aplicação de sanções sobre 

condutas dos usuários que provoquem prejuízos indevidos a estes.  

Assim, é necessário alcançar o equilíbrio entre os procedimentos de fiscalização e aplicação de 

sanções aos usuários de forma a coibir o comportamento indesejado e prejudicial ao prestador 

e à sociedade, ao mesmo tempo que se garanta os direitos do usuário para que não haja 

prejuízos indevidos. Cabe ao regulador exercer esse papel de equilíbrio entre prestador e 

usuários. 

Esse trabalho de reavaliação foi realizado considerando, especialmente, a necessidade de: 

● Definir as sanções regulamentares aplicáveis aos usuários dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, prever a penalidade de multa, e 

respectivos valores, bem como disciplinar os procedimentos gerais para sua aplicação. 

● Normatizar os direitos e deveres dos usuários no curso do processo administrativo; vistoria, 

sanções e demais medidas aplicáveis aos usuários; atos que caracterizam o início do 

processo administrativo; forma de apresentação da defesa e do recurso pelo usuário 

perante o prestador de serviços, bem como os seus respectivos prazos; forma e meio pelo 

qual o usuário poderá solicitar e acompanhar as perícias e demais provas; julgamento do 

processo administrativo, como também orientações sobre aplicação de sanções e demais 



 

 

 

 

 
 

medidas administrativas aos usuários; e prazos e procedimentos para a revisão da decisão 

quando surgirem fatos novos.  

3. IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES OU GRUPOS AFETADOS PELO PROBLEMA REGULATÓRIO 
IDENTIFICADO: 

Os principais atores ou grupos afetados pelo tema “Sanções aos Usuários” são: 

● Todo o corpo técnico da Arsae-MG; 

● Os prestadores de serviços regulados pela Arsae-MG; 

● Os representantes dos poderes concedentes; 

● Os usuários dos serviços prestados nos setores de atuação da Arsae-MG. 

 

 

4. IDENTIFICAÇÃO DA BASE LEGAL QUE AMPARA A AÇÃO ESTATAL SOBRE O TEMA TRATADO: 

A RN proposta encontra-se ancorada nas seguintes leis: 

● Lei Estadual no 18.309/2009, que dispõe que a Arsae-MG tem por finalidade fiscalizar e 

orientar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, podendo editar normas técnicas, econômicas e sociais para a regulação 

desses serviços, a qual também trata das hipóteses que atraem a competência 

regulatória e fiscalizatória da Agência. 

● Lei Federal no 13.460/2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos 

direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. 

● Lei Federal no 11.445/2007, que deixou a critério dos titulares dos serviços de 

saneamento definir sobre os direitos e deveres dos usuários, conforme descrito no 

artigo 9°, inciso IV. 

● Lei Federal no 14.0256/2020, que atualiza o marco legal do saneamento básico. 

 As Leis supracitadas estabelecem, portanto, procedimentos que devem ser observados pelas 

agências reguladoras ao tratarem o tema de “Sanções aos Usuários”. 

  



 

 

 

 

 
 

5. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS QUE SE PRETENDE ALCANÇAR: 

A Resolução Normativa proposta tem como objetivo atualizar a tipificação das condutas 

irregulares dos usuários e os procedimentos para fiscalização e aplicação de sanções aos 

usuários, pelos prestadores regulados no âmbito da Arsae-MG, a fim de orientar eventual 

procedimento administrativo a ser instaurado para correção e punição das irregularidades 

praticadas. Com isso pretende-se aumentar a eficiência e garantir o respeito ao usuário na 

fiscalização e aplicação de sanções, visando: 

I. Identificar a ocorrência de condutas irregulares; 

II. Orientar o usuário quanto aos seus direitos e deveres; 

III. Coibir a ocorrência e reincidência de condutas irregulares; 

IV. Exigir do usuário a correção de irregularidades; 

V. Requerer ressarcimentos devidos, nos termos das normas legais, regulamentares ou 

contratuais, quando for o caso.  

VI. Punir a conduta irregular; 

VII. Reduzir prejuízos dos prestadores e da coletividade; 

VIII. Reduzir as perdas aparentes de água. 

Em relação ao tema “Sanções aos Usuários”, as principais questões a serem asseguradas são 

os princípios do contraditório e da ampla defesa, direitos dos usuários, e a possibilidade de 

aplicação de sanções (multas e ressarcimentos) quando constatadas irregularidades 

cometidas pelos usuários, apuradas por meio de procedimentos administrativos, 

considerando, ainda: 

● A necessidade de impedir que os prestadores de serviços pratiquem valores abusivos 

ao sancionar os usuários pelas condutas irregulares cometidas; 

● Garantir que os processos administrativos sejam formalizados e transparentes. 

 

 



 

 

 

 

 
 

6. DESCRIÇÃO DAS POSSÍVEIS ALTERNATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO DO PROBLEMA 
REGULATÓRIO IDENTIFICADO: 

A primeira alternativa para o enfrentamento das condutas irregulares dos usuários seria a 

ausência de regulamentação da Arsae-MG, permitindo que cada prestador defina sua própria 

tipificação das condutas, seu procedimento administrativo de apuração e aplicação de 

ressarcimentos e multas e seus critérios de cálculo do ressarcimento dos prejuízos, 

classificação das condutas irregulares e definição dos valores de multas.  

Outra alternativa possível para o tratamento do tema seria a publicação de Resolução 

Normativa contendo os valores das sanções aos usuários sendo estipulados pela Arsae-MG. No 

entanto, ponderou-se que, devido à escassez de informações e dados consistentes sobre o 

tema na Agência, a solução apontada foi a elaboração de uma minuta de Resolução Normativa 

que listasse o conteúdo mínimo dos documentos e metodologias a serem apresentados pelos 

prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário à Arsae-MG, e que 

deverão ser homologados pela Agência. 

Assim, a minuta de Resolução Normativa elaborada apresenta, dentre outros itens, lista de 

irregularidades cometidas pelos usuários, que são passíveis de instauração de eventual 

processo administrativo de sanções, os procedimentos administrativos para aplicação dessas 

sanções, critérios para cálculo do ressarcimento, critérios para classificação das irregularidade 

e definição dos tipos de sanções e critérios para cálculo das multas.  

 

  



 

 

 

 

 
 

7. EXPOSIÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS DAS ALTERNATIVAS: 

Dentre os principais impactos/benefícios da minuta de Resolução Normativa proposta 

listamos: 

1. A possibilidade do aumento/intensificação de fiscalização, por parte dos prestadores de 

serviços, visando à identificação das irregularidades que os usuários porventura cometam. 

Dentre as sanções que serão aplicadas, decorrentes da identificação dessas irregularidades, 

está a compensação dos prejuízos que foram causados aos prestadores de serviços, bem 

como compensações relacionadas ao eventual dano cometido.  

2. Maior objetividade do prestador na identificação, apuração e caracterização das condutas 

irregulares, evitando-se discricionariedades na definição de infrações que poderiam ser 

excessivas e prejudicial aos usuários. 

3. Explícita separação entre cobrança de ressarcimento quanto aos prejuízos causados pela 

conduta irregular e cobrança de sanções, reforçando o objetivo de inibição das 

irregularidades. 

4. Maior clareza quanto às hipóteses em que poderão ser aplicadas sanções no âmbito do 

procedimento administrativo eventualmente instaurado. 

5. Maior clareza quanto ao procedimento administrativo sancionatório a ser observado pelos 

prestadores, permitindo acompanhamento dos usuários e facilitando a busca pelos seus 

direitos. 

6. Garantia aos usuários dos princípios de contraditório e ampla defesa. 

7. Maior segurança para que os prestadores de serviço instaurem procedimentos 

administrativos sancionatórios e apliquem as sanções sobre os usuários que cometerem 

irregularidades, aumentando a efetividade das fiscalizações. 

8. Facilidade para que a Arsae-MG fiscalize as práticas dos prestadores de serviço de 

fiscalização e aplicação de sanções aos usuários. 

9. Facilidade para que órgãos de defesa do consumidor fiscalizem as práticas dos prestadores 

de serviço de fiscalização e aplicação de sanções aos usuários. 

10. Estabelecimento de critérios objetivos para dosimetria das sanções que pondere de forma 

clara as punições aos usuários em relação a gravidade, magnitude, e capacidade econômica 

dos usuários, permitindo que as sanções atinjam seu objetivo de inibir as condutas 

irregulares.  

11. Maior clareza quanto as regras contábeis sobre os recursos obtidos a partir de aplicação de 

multas. 



 

 

 

 

 
 

A intensificação das fiscalizações e aprimoramento das metodologias e processos utilizados 

pelos prestadores de serviços, visando à identificação de irregularidades que, muitas vezes são 

impossíveis de serem detectadas pelos fiscais em campo, são fatores que podem gerar um 

custo maior para os prestadores dos serviços regulados, sendo este o principal impacto 

negativo identificado. Por outro lado, fiscalizações mais eficientes e focadas especialmente nos 

maiores fraudadores podem gerar receitas aos concessionários.  

A determinação dos procedimerntos administrativos para apuração, caracterização e aplicação 

de sanções das condutas irregulares deve gerar custos aos prestadores para adaptar seus 

processos internos às exigências da Agência. Para reduzir esses custos, a RN estabelece que 

cada prestador apresentará seu próprio Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI para 

homologação da Agência. Não obstante, o TOI, os procedimentos e os prazos dos prestadores 

terão que se adequar a nova RN. 

Além disso, uma vez que os critérios para classificação e dosimetria das sanções sejam 

previstos em RN haverá maior rigidez para os prestadores prepararem suas tabelas de 

condutas irregulares e sanções, que deverão ser homologadas pela Agência. No entanto, 

visando dar flexibilidade aos prestadores, a RN propõe os critérios mínimos a serem 

observados na classificação e dosimentria, enquanto a proposta das sanções será apresentada 

por cada prestador que deverá observar o contexto sócio-econômico e cultural de sua área de 

atendimento. 

Adicionalmente, deve ser mencionado que a RN não implica aumento da frequência ou 

intensidade das fiscalizações dos prestadores, fator essencial para se alcançar os objetivos de 

inibição das condutas irregulares dos usuários e redução dos prejuízos à coletividade e aos 

prestadores. Além disso, a diminuição das irrgularidades depende diretamente do 

conhecimento e educação da população. Portanto, uma política de redução de irregularidades 

que seja efetiva deve contar não apenas com boas regras de identificação, apuração, 

caracterização e aplicação de sanções, mas também com campanhas educativas, além de 

regularidade e volume de ações fiscalizatórias. 

Finalmente, conforme relatado por alguns prestadores de serviço, certos tipos de 

irregularidades podem ser promovidos por grupos organizados criminosos, por vezes atuando 

em territórios em que as autoridades estão pouco presentes e há dificuldades na imposição do 

cumprimento da legislação. O efeito da RN sobre as ações desses grupos é muito limitado e o 

combate a elas depende da coordenação de políticas e ações com outros órgãos públicos que 

atuam na seara do combate à criminalidade. 



 

 

 

 

 
 

Não foram identificados custos adicionais para a Arsae-MG com a publicação de uma nova 

Resolução Normativa sobre o tema Sanções aos Usuários. 

 

 

8. COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS: 

A primeira alternativa apontada, em que haveria ausência de regulamentação da Arsae-MG 

sobre as condutas irregulares e sanções aos usuários, daria flexibilidade ao prestador de serviço 

para definir os tipos de condutas e a aplicação das sanções que ele perceba como mais 

adequadas para coibir as irregularidades. Uma vez que o prestador de serviço convive 

diariamente com as irregularidades observadas nos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, ele tem melhores condições de avaliar quais as condutas mais 

frequentes e mais lesivas ao sistema e ao prestador, e definir as medidas sancionatórias mais 

efetivas para coibir e ressarcir os danos. 

No entanto, essa alternativa poderia acarretar em abuso dos prestadores, que encontrariam 

facilidade para adotar medidas pouco transparentes e sem objetividade na fiscalização, 

apuração e aplicação das sanções.  

Outra alternativa possível para o tratamento do tema seria a publicação de Resolução 

Normativa contendo os valores das sanções aos usuários sendo estipulados pela Arsae-MG. No 

entanto, ponderou-se que, devido à escassez de informações e dados consistentes sobre o 

tema na Agência, a solução apontada foi a elaboração de uma minuta de Resolução Normativa 

que listasse o conteúdo mínimo dos documentos e metodologias a serem apresentados pelos 

prestadores de serviços de abastecimento de água e esgoto à Arsae-MG, e que deverão ser 

homologados pela Agência. 

 

 

9. ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO: 

Após a publicação da nova Resolução Normativa, deverão ser produzidos cartilha e vídeo 

orientativo, com o passo a passo para a realização das atividades e procedimentos 

regulamentados pela nova Resolução, de modo a facilitar a operacionalização da mesma, por 

parte do corpo técnico da Arsae-MG, e fomentar um maior entendimento sobre as atividades 

e procedimentos da Agência, no caso do público em geral. 



 

 

 

 

 
 

As prestadoras de serviço reguladas deverão apresentar o modelo de Termo de Ocorrência de 

Irregularidade – TOI para homologação da Arsae-MG em até 90 (noventa) dias da data de 

publicação da resolução, além da classificação das condutas irregulares em leves, médias, 

graves e gravíssimas, com a motivação para a proposta, respaldada nos critérios para 

classificação dispostos na RN. Junto com a classificação, os prestadores deverão apresentar a 

dosimetria das sanções conforme critérios estabelecidos pela Arsae-MG com justificativa que 

fundamente a proposta. Após análise e aprovação da classificação e dosimetria das sanções, a 

Arsae-MG homologará via resolução específica para cada prestador de serviço e a tabela de 

sanções deverá ser publicada no site da Agência e dos prestadores. 

O monitoramento e avaliação da implementação da nova Resolução Normativa sobre Sanções 

aos Usuários – SU será realizado pela Gerência de Regulação Operacional – GRO, por meio de 

metodologia a ser desenvolvida em conjunto com o Gabinete da Arsae-MG, após a publicação 

da Resolução. 

 

 

10. TOMADA DE SUBSÍDIOS (CONSIDERAÇÕES SOBRE MANIFESTAÇÕES ABERTAS AO 
PÚBLICO E RECEBIDAS EM PROCESSOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL): 

Até o presente momento, não foram realizadas Audiência e Consulta Públicas sobre o tema. 
Sua realização ocorrerá em momento posterior. 

 

  



 

 

 

 

 
 

11. MAPEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS: 

Este mapeamento foi realizado e é apresentado no “Estudo de boas práticas regulatórias sobre 
Sanções aos Usuários – SU”. 

 

 

12. CONCLUSÃO 

Resultado final da análise: 

(X) Viável 

(  ) Inviável 

(..) Inconclusivo 

Por se tratar de uma resolução que atualiza os Sanções dos Usuários, direcionada para o dia a 

dia dos prestadores de serviços regulados e dos usuários, a fim de garantir um procedimento 

administrativo transparente, atendendo, ao mesmo tempo, aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa daquele contra quem é instaurado o procedimento, e que não gera custos 

adicionais expressivos para a Arsae-MG, ou para os prestadores dos serviços regulados, 

concluiu-se pela viabilidade da publicação da nova Resolução Normativa. 
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