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RESUMO 

O profícuo artigo apresenta os questionamentos apontados pelo CEIVAP – Comitê de Integração da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, após a expedição da Resolução nº 192 de 19 de dezembro de 2017 (MMA – 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos), sob o ponto de vista da sua legalidade e aplicação, evidenciando e 
identificando os procedimentos que deverão ser adotados por este Comitê para o correto atendimento das 
medidas que compreendem atualização dos valores cobrados pelo uso dos recursos hídricos no âmbito desta 
bacia hidrográfica de domínio federal, no tocante ao ano corrente e posteriores, como também em observância 
aos anos anteriores sem a correspondente e necessária atualização, onde se pretende após o referido estudo obter-
se a segurança jurídica para propor as medidas condizentes sob o escopo técnico/administrativo, que se conclui 
com a proposição por este Comitê Federal da respectiva deliberação para a composição destes valores. 

Palavras Chaves: Legalidade; Atualização, Retroatividade; Resolução, Bacia Hidrográfica; Rio Paraíba do 
Sul; Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos; Política Nacional de Recursos Hídricos. 

I - INTRODUÇÃO 

Ao que toca este artigo, se perfaz importante antes de iniciar a discussão proposta, observar o tema sob o 
enfoque regulatório, haja vista ser a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, instrumento econômico de gestão 
para a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH. 

Anota a Consultoria Legislativa do Centro de Estudos e debates estratégicos da Câmara dos Deputados 
(2015) o seguinte: A cobrança é o instrumento de implantação mais complexo, mas, em compensação, é o que 
fornece melhores respostas à sua aplicação. 

Neste breve introito, porém, nos caberá pequenas observações sobre o instrumento de cobrança, a fim de dar-
lhe tangibilidade face ao conteúdo que será discorrido neste trabalho. 

A base legal nacional nos apoia sob o bojo fundante da sua necessidade, como bem expressa a legislação 
federal vigente e sob este ponto, frisamos que delimitaremos as observações, pois que é o objeto precípuo deste 
estudo, o tratamento deste instrumento normativo ao que tange a área geográfica da bacia hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul e desta sorte abrangendo, a composição, legalidade e discussões que proporão a posterior reflexos 
no âmbito dos três estados por onde serpenteia este grande rio. 

Outrossim, informa a Lei Federal nº 9433/97 sobre o citado: 

Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

(...) 

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

(...) 
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Destarte, acerca da legalidade, podemos afirmar amplamente que enquanto instrumento regulatório da 
Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos é indiscutível e 
necessária e de interesse público. 

Podemos citar GODOY (2011) quando exterioriza: Isso nos permite apontar que, entre os estudiosos, não há 
um consenso sobre a relação existente entre precificação e alcance de bem-estar e, por decorrência, de que os 
instrumentos econômicos levarão inexoravelmente à melhor utilização dos recursos hídricos. Na verdade, existe 
um questionamento sobre a transposição da lógica de mercado para a gestão do bem público e comum. Nesse 
vertente, o preço é visto como um elemento técnico, um cálculo, a-político e sem refletir interesses e poderes, 
crenças e representações que a sociedade possui sobre o recurso natural. 

Sob o aspecto de fundamento, cabe a observação acerca do binômio principiológico da valorização da água e 
da capacidade contributiva dos usuários, muito embora, a doutrina informe acerca da abstração e generalidade de 
princípios como cita CARRAZA (2017), estes são indicadores afetos a legislação, pois que são a base que 
orienta a construção da norma e por isto, imprescindíveis. 

Desta forma é em nossa compreensão que o princípio da valorização da água é elemento objetivo, previsto 
inclusive na Lei Federal nº 9.433/97, no artigo 19, I, sendo positivado como o é nesta norma, perfaz-se como 
princípio expresso inerente ao estudo e regulação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 

Outrossim, se pressupomos e concluímos na condição finita deste recurso, como também a relevante 
precaução com a sua escassez, há de se compreender de forma razoável que a valorização da água é inexorável 
para a vida como um todo, seja em sua perspectiva atual e das futuras gerações. 

Observando sob o lado diverso, a contextualização do usuário enquanto ator contributivo, o que nesta ótica 
impacta diretamente ao sistema, uma vez que, este contribuinte na obrigação de pagar deverá ter observado em 
seu favor uma mensuração valorativa proporcional, razoável, que lhe permita pagar pelo uso deste recurso. 

Em que pese o princípio da valorização da água ter tido a sua menção expressa na lei federal, o que se refere 
à capacidade contributiva dos usuários não teve referência na lei federal precitada e sim na Resolução nº 192 de 
19 de dezembro de 2017, onde será tratado abaixo, porém, em nosso entender este princípio é de igual 
importância.  

Ainda sob a seara da discussão de princípios, voltemos ao artigo citado in fine,uma vez que é de lá que 
advém a compreensão mesmo que genérica deste valor, tal como em paralelo, da capacidade contributiva dos 
usuários, conforme presente abaixo: 

Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: 

I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor; 

Logo, esta indicação real de seu valor é elemento que contemplará o reconhecimento da água como bem 
econômico, e consoante ao binômio principiológico pretendido e supramencionado, virá oferecer assim ao 
usuário a razoabilidade esperada que atenda a capacidade contributiva e que este a pague efetivamente. 

II - DA NATUREZA JURÍDICA DO PREÇO PÚBLICO E DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 
TRIBUTÁRIOS EM SUA ESPÉCIE. 

São dos axiomas principiológicos acima apresentados que se assevera a necessidade fundamental da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos, citamos para este fim (ANA 2014): Tendo em vista sua característica de 
bem público, uma maneira de induzir ao melhor uso seria utilizando seu valor econômico como insumo 
produtivo. Esse é o fundamento consagrado na Lei nº 9.433, de 1997, e que sustenta a implantação da Cobrança 
pelo Uso dos Recursos Hídricos como instrumento de gestão da nova política para as águas. 

Explica RIBAS (2016) que: Outro aspecto inovador da Política Nacional é que a água passou a ter valor 
econômico, o que significa que o usuário deverá pagar para utilizá-la. Atualmente, o que se paga não é a água de 
per si, mas os serviços de saneamento, tais como captação, tratamento, adução e distribuição de água potável, 
assim como a coleta e o tratamento de esgotos. A cobrança pela água é instrumento de política de recursos 
hídricos, mas ainda não foi amplamente regulamentada. 

A ilustre doutora precitada continua em sua afirmação com a seguinte consideração: Essa cobrança traz 
reflexos especialmente na área da economia, privilegiando o princípio da livre concorrência. Parte-se da 
afirmação de que uma condição preliminar de exercício de liberdade, inclusive da liberdade de ação econômica, 
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é um mínimo de igualdade. As externalidades positivas geradas pela simples apropriação da água pelo particular 
serão neutralizadas com a implantação do sistema de cobrança. 

Ou seja, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, sob a esfera jurídica, possui todo um entendimento que é 
naturalmente anterior a esta concepção fim, dando em conta o fato do estudo aplicado dos fatores que permeiam 
o complexo de disciplinas que atuam no contexto dos recursos hídricos e que, não obstante, agregam à 
construção imperiosa da legalidade do sistema vigente. 

Neste passo, fixa-se que não sobram espaços para uma discussão que se remeta na ilegalidade da cobrança, 
nos restando para este fim à compreensão do instituto do PPU (Preços Públicos Unitários) dentro do bojo do 
instrumento de cobrança. 

Com o advento da Resolução nº 192 de 19 de dezembro de 2017, publicada em 26/01/2018, restaram dúvidas 
ao CEIVAP sobre a validade para a aplicação do reajuste desta data em diante, ou acerca da não admissão de 
retroatividade deste reajuste a data pretérita face a expedição das Deliberações CEIVAP nº 218 e 220/2014, 
confirmando ou não a se a Resolução vislumbrava tais assertivas em detrimento a cumprir os critérios de 
legalidade. 

O Preço Público é figura jurídica, de contribuição não tributária, logo, é descabido qualquer aplicação dos 
princípios tributários a este instituto. 

Define HARET (2010): Por tudo exposto, preço ou tarifa pública é o valor devido pelo usuário como 
contraprestação de serviço público genérico praticado por ente parafiscal ou empresa pública em exploração de 
atividade econômica, cobrado não compulsoriamente em regime jurídico de direito privado, segundo política 
tarifária decorrente de uma concessão de serviço público. 

Logo, segundo COSTA (2017) A qualificação de determinada relação como tributária - ou não - tem 
relevância sob diversos aspectos, conforme já destacado na aula pertinente às receitas públicas, pois define o 
regime jurídico aplicável ao caso concreto. O tributo, receita pública derivada, submete-se a um regime jurídico 
especial que o diferencia daquele aplicável às receitas públicas de natureza meramente contratual (pagamento de 
preço público ou tarifa), em especial no que se refere à natureza e espécie de ato necessário para aumentar ou 
reduzir a carga ou o preço da exigência (se qualificada como tributo exige-se a edição de lei, em cumprimento ao 
princípio constitucional da legalidade), aos prazos de ações de cobrança (prazo prescricional etc.), a disciplina da 
execução (aplicabilidade ou não da Lei nº 6.830/80 — Lei de Execução Fiscal) etc. 

A cobrança é um dos instrumentos de gestão instituídos pela Política Nacional de Recursos Hídricos e tem 
como objetivo estimular o uso racional da água e gerar recursos financeiros para investimentos na recuperação e 
preservação dos mananciais das bacias. A cobrança não é um imposto, mas um valor fixado a partir da 
participação dos usuários da água, da sociedade civil e do Poder Público no âmbito dos comitês de bacia. O 
instrumento tem sido implementado a partir da aprovação, pelo CNRH, dos mecanismos e valores de cobrança 
propostos pelos comitês (ANA 2014). 

Citando a mesma referência acima firma-se: Diferentemente de instrumentos tradicionais utilizados pelas 
políticas públicas, a Cobrança pelo Uso não é considerada um imposto, mas um preço público. Seus mecanismos 
e valores são negociados a partir de debate público no âmbito dos Comitês de Bacia Hidrográfica e não por meio 
de decisões isoladas de instâncias governamentais, sejam elas do executivo ou do legislativo (ANA 2014). 

Consoante a isto, compreende-se que os valores arrecadados e provenientes da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos, alheio ao fato de não serem tributos, são controlados no que tange a sua destinação pela 
Administração Pública, sendo certo que, nesta relação é intrínseco que estes retornam em parte de forma direta a 
sociedade, sob a forma de atividades que visam sob o aspecto geral alcançar esculpido no artigo 2º da Lei 
Federal nº 9.433/97 conforme a seguir: 

Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade 
adequados aos respectivos usos; 

II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável; 

III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 
inadequado dos recursos naturais. 
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IV - incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais.  
Em continuidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (2008) fixou jurisprudência no sentido de que a 

remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço 
público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao 
regime jurídico tributário estabelecido para as taxas. À guisa de exemplo, cito os seguintes julgados desta Corte, 
verbis: 

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO 
EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO: TAXA DE ESGOTO SANITÁRIO. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCESSIONÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. 

I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo 
regimental. 

II. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se trata de tributo, mas de preço 
público, a cobrança a título de água e esgoto. Precedentes.  

III. - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Não-provimento deste.” (RE n. 447.536-
ED, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 26.08.05) 

"Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Água e esgoto. Cobrança. Natureza jurídica. Preço público. 
Precedente. 3. Prequestionamento. Ocorrência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI n. 516.402- 
AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21.11.08) 

Tal jurisprudência, vem sobremaneira dar substância final, considerando o entendimento de tão alta corte 
acerca de eventuais dúvidas do regime elencado para este fim. 

Outrossim, por compreender que a natureza jurídica do preço público é não tributária, não há enfrentamento 
no que tange existir ou não as limitações principiológicas que são inerentes ao poder de tributar para a sua 
aplicação. 

IV - DA LEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 192 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 (MMA – 
CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS) 

Se faz percuciente entender, sobre a Resolução em destaque o seu cabimento, a sua presença no universo 
jurídico, ou seja, qual o elemento de irradiação desta norma e porque ela tem validade? 

Observemos o que nos ensina GODECKE: A atuação governamental para a correção das externalidades pode 
envolver a aplicação, individual ou combinada, de três tipos de políticas ambientais: instrumentos de comando e 
controle (C&C),via legislação e fiscalização; instrumentos econômicos (IE) e instrumentos educacionais. 

Não obstante, fruto de um melhor entendimento, observemos a Lei Federal nº 9433/97. 

Art. 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos: 

(...) 

X - estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança por 
seu uso. 

Em continuidade o disposto na Lei Federal nº 9984/2000. 

Art. 4º A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas 
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe:     

(...) 

VI - elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dos 
valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, com base nos mecanismos e 
quantitativos sugeridos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, na forma do inciso VI do art. 38 da Lei no 9.433, 
de 1997; 

Destacando por fim o presente no artigo 38 da Lei Federal nº 9433/97. 

Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação: 
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(...) 

VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem 
cobrados; 

Ou seja, o que resulta a validade da resolução em tela é o aspecto legal que as legislações federais anotadas e 
supramencionadas afirmam. 

A RESOLUÇÃO Nº 192 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017, cumpre os requisitos que a lei direciona, no 
tocante a competência para a sua expedição e objetivo. 

Desta sorte em que pese ser a resolução um ato administrativo, a sua edição cumpriu os requisitos que a lei 
elencou, portanto não há o que se falar em ilegalidade, pois que atende aos preceitos que a CRFB/88 elenca no 
seu artigo 37. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  

V - A RESOLUÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, PARÂMETRO DE VALIDADE E SUAS NUANCES. 

Para este fim, como já mencionado, o instrumento normativo que cumpre o objetivo de dar a legalidade a 
atualização dos preços públicos, quer seja a Resolução CNRH nº 192 de 19 de dezembro de 2017. 

DI PIETRO (2008) leciona a seguir sobre o conceito de resolução: são formas de que se revestem os atos, 
gerais ou individuais, emanados de autoridades outras que não o Chefe do Executivo. 

MEIRELLES (2008) Resoluções são atos administrativos normativos expedidos pelas altas autoridades do 
Executivo (mas não pelo Chefe do Executivo, que só deve expedir decretos) ou pelos presidentes de tribunais, 
órgãos legislativos e colegiados administrativos, para disciplinar matéria de sua competência específica. 

Desta forma como já trouxemos as explicações neste presente trabalho, cumpre esta resolução enquanto ato 
administrativo, todos os requisitos exigidos pela lei vigente, no tocante ao seus elementos e atributos. 

No tocante à aplicação desta resolução o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – 
CEIVAP apresentou diversos questionamentos em relação ao texto e a sua aplicação na prática. 

O ponto inicial para o encerramento das dúvidas presentes foi considerar o momento de produção de efeitos 
deste ato administrativo em tela, sendo estepublicado em diário oficial (D.O.) na data de 26/01/2018, frise-se que 
o próprio instrumento afirma acerca do início da sua produção de efeitos conforme o seu artigo 5º. 

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

Neste diapasão, torna-se expresso e indiscutível o momento do início da sua produção de efeitos 
exteriormente. 

Mister considerar o que vislumbra a Resolução sobre a formalidade do reajuste e para tanto citamos: 

(...) 

Art. 2º - Os preços públicos unitários definidos para a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da 
União serão atualizados com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou de índice que vier a sucedê-lo, observado o disposto no 
artigo 3º.  

§ 1º - Os Comitês de Bacia Hidrográfica de rios de domínio da União poderão apresentar ao CNRH proposta 
de outro índice oficial, desde que devidamente justificada, para o exercício subsequente a aprovação da matéria 
no plenário do Conselho. 

§ 2º - Para o exercício de 2018 e anos subsequentes, aplicar-se-á a variação do IPCA/IBGE ao preço público 
unitário vigente no interstício de 12 (doze) meses, apurado em outubro do ano anterior. 

Outrossim, a resolução fixa a variação dos valores que serão atualizados já no exercício de 2018 e 
subsequentes, fazendo referência ao índice apurado em outubro de 2017, ou seja, expressamente o ato 
administrativo já designa referencial indicativo e o período, não admitindo alteração dos índices neste ano 
corrente citado. 
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O parágrafo primeiro deste artigo, atribui faculdade aos CBH’s na apresentação de proposta de substituição 
do índice em tela, desde que devidamente justificada, no entanto, com o constante do parágrafo 2º em sequência, 
reitera-se o nosso entendimento de que para o ano corrente tal proposta não é cabível. 

Corrobora para este fim o constante do artigo 3º desta resolução. 

Art. 3º - Os Comitês de Bacia Hidrográfica de rios de domínio da União poderão submeter à aprovação do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, na forma do disposto nos artigos 35 e 38 da Lei nº 9433/1997, até o 
dia 30 de junho de cada ano, mecanismos de adequação e atualização de valores a serem cobrados no ano 
subsequente pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União.  

§ 1º - A adequação de que trata o caput deverá garantir a compatibilidade entre os valores arrecadados e os 
valores a serem aplicados na aquisição de bens e nas atividades operacionais e administrativas das agências de 
bacias ou entidades delegatárias e comitês, observados os princípios da valorização da água e da capacidade 
contributiva dos usuários. 

§ 2º - Caso o comitê não apresente a proposta para a recomposição dos valores cobrados nos exercícios 
anteriores à aprovação da presente Resolução, aplicar-se-á, para o exercício de 2019, a variação do IPCA/IBGE 
ao preço público unitário vigente do mês da sua aprovação por Resolução do CNRH até o mês de outubro de 
2018.  

§ 3º - O prazo mencionado no caput deste artigo tem seu início na data de publicação da presente Resolução. 

Desta sorte, observando o texto do artigo supramencionado, confirma-se objetivamente o suscitado acima, 
uma vez que o ilustre CNRH estabelece o prazo limite até 30 de junho de cada ano, para a apresentação caso 
desejem, mecanismos de adequação e atualização de valores a serem cobrados no ano subsequente pelo uso dos 
recursos hídricos de domínio da União. 

Assim, estabelecido o lapso temporal nesta resolução, entendemos que o órgão não atribui possibilidade de 
reformulações nos índices propostos neste ano corrente. 

VI - POSSÍVEL RETROATIVIDADE E DELIBERAÇÕES CEIVAP, CABIMENTO LEGAL, 
REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA DO COMITÊ. 

No que tange a legalidade da retroatividade da atualização dos índices, aos valores cobrados nos exercícios 
anteriores, a resolução também se faz expressa, asseverando que a não apresentação pelos CBH’s de proposta de 
recomposição destes valores, será considerada a variação do IPCA/IBGE ao preço público vigente unitário 
vigente do mês da sua aprovação por Resolução do CNRH até o mês de outubro de 2018. 

Ou seja, na ausência da apresentação da referida proposta que consignará uma recomposição para os 
exercícios anteriores, será utilizado o índice em tela já definido na própria resolução, considerando para tanto em 
sua aplicação o interregno de tempo da aprovação pelo douto CNRH por resolução, até o derradeiro mês de 
outubro de 2018. 

A Resolução nº 192 de 19 de dezembro de 2017, não poderia traçar de forma específica ao que nos parece 
um período expresso para um referencial retroativo, compreendemos que a sua competência é a de atribuição em 
critérios gerais, logo, observando o marco de última atualização dos valores que estão presentes na 
DELIBERAÇÃO CEIVAP 218 e sua alteração na nº 220 ambas de 2014, sendo estas aprovadas pela 
RESOLUÇÃO CNRH nº 162 de 15 de dezembro de 2014, que fora publicada em 25/02/2015, lhe conferindo a 
eficácia. 

(...) 

Art. 1º Aprovar os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, nos termos do Anexo I da Deliberação CEIVAP nº 218, de 25 de setembro 
de 2014, conforme proposto pelo Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP.  

Art. 2º Aprovar os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, nos termos do art. 1º do Anexo II da Deliberação CEIVAP nº 218, de 25 de 
setembro de 2014.  

Art. 3º Para os fins desta Resolução, deverão ser consideradas as acumulações, derivações, captações e 
lançamentos insignificantes estabelecidos no art. 2º da Deliberação CEIVAP nº 218/2014. 
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Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Portanto, em se tratando de recomposição dos valores cobrados nos exercícios anteriores, deve se considerar 
o período entre fevereiro de 2015 a 2018, considerando que os índices normatizados para este ano corrente, serão 
atualizados com o fulcro a Resolução CNRH nº 192 de 19 de dezembro de 2017. 

O exposto acima, seguiu devidamente apresentado na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica 
Consultiva do CEIVAP, em 13 de março de 2018 com a devida explanação aplicada aos artigos presentes na 
resolução em comento, oferecendo condições de que o CEIVAP possa, embasado neste aspecto tomar o melhor 
caminho na aplicação dos dispositivos elencados, com base no seu entendimento técnico e administrativo.  

VII - DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 259/2018 DE 05/04/2018 

O resultado de toda contextualização acima, promoveu ao Comitê Federal a possibilidade observando os seus 
critérios administrativos e técnicos, a expedição da DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 259/2018. 

A orientação comentada da resolução artigo a artigo, analisando possíveis interpretações e consolidando-se 
com as deliberações institucionais já presentes, mitigou assim a insegurança jurídica para a tomada da decisão 
prática e de procedimentos de cunho técnico. 

O referido documento como previsto na Resolução CNRH nº 192 de 19 de dezembro de 2017, fora 
encaminhando ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos para a observância dos critérios elaborados e 
aprovação do destacado órgão. 

Vale destacar que a deliberação com fulcro no seu artigo 5º, respeita os critérios elaborados, uma vez que 
embora aprovada no órgão máximo deste Comitê Federal, o ato administrativo em voga só promoverá efeitos 
após a sua aprovação pelo CNRH e posteriormente aos demais atores afetos ao tema. 

VIII- CONCLUSÕES 

Dessarte, após as exposições apresentadas, objeto de tema vastamente discutido no âmbito do CEIVAP 
conclui-se que a Resolução nº 192 de 19 de dezembro de 2017 (MMA – Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos) anota a produção de efeitos no tocante a atualização dos valores já neste exercício de 2018, 
considerando a publicação em D.O. desta em conformidade com o expresso no referido ato. 

A Resolução nº 192 de 19 de dezembro de 2017 (MMA – Conselho Nacional de Recursos Hídricos) informa 
em seus artigos a formalidade que deverá ser dispensada em procedimentos a serem adotados para a 
recomposição dos valores cobrados nos exercícios anteriores. 

Se faz possível analisar a retroatividade dos valores a serem atualizados que foram chancelados a partir da 
Resolução nº 162 de 15 de dezembro de 2014 (MMA – Conselho Nacional de Recursos Hídricos), tendo sido 
publicada em 25/02/2015 até a data fim de 2017 considerada como referência para atualização, sendo proposta as 
medidas constantes e já citadas no item acima pelo douto CEIVAP. 

O CEIVAP poderá propor para os anos subsequentes mecanismos de adequação e atualização de valores a ser 
aprovados pelo CNRH. 

Assim, ultrapassadas as questões de dúvidas no tocante a estrutura da Resolução, propõe o CEIVAP o 
disposto na já citada Deliberação CEIVAP nº 259/2018. 
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