
 
 

 
 

PARECER JURÍDICO Nº 0216/2020 

 Análise sobre o Pedido de Reajuste Tarifário dos serviços de abastecimento de água 

formulado pelo Município de Botuverá nos autos do Procedimento Administrativo nº 0122/2020 

 

I – Identificação 

 

De: Luciano Gabriel Henning – Assessor Jurídico da AGIR 

Para: Gerência de Estudos Econômico-Financeiro da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e 

Fiscalização de Serviços Públicos do Médio Vale do Itajaí – AGIR.  

Objeto:  Análise sobre o pedido de reajuste da tarifa de prestação dos serviços de abastecimento de 

água prestados pelo município de Botuverá, resultante da Lei Municipal nº 970/2005, mais 

precisamente pelo que dispõe o Anexo I do Decreto nº 1.774/2015.  

  

II – Breve Sinópse dos Fatos 

 

1. Versa o presente a despeito de pedido formalizado pela Agência Intermunicipal 

de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos do Médio Vale do Itajaí – AGIR – na 

pessoa de sua Gerência de Estudos Econômico-Financeiro, com o fito de que seja exarado parecer 

jurídico relativamente ao pedido de reajuste da tarifa de prestação dos serviços de abastecimento de 

água prestados pelo município de Botuverá; a qual decorre da Lei Municipal nº 970/2005, mais 

precisamente pelo que dispõe o Anexo I do Decreto nº 1.774/2015   

É o breve e necessário relato das informações que merecem destaque e consideração.   

 

III – Da instituição e princípios legais que norteiam a cobrança pelos Serviços de Abastecimento 

de Água no município de Botuverá e o pedido de reajuste tarifário formulado 

  

2. A princípio, e antes de discorrer qualquer arrazoado acerca da questão posta em 

análise, sobreleva proceder o cotejo analítico sobre os diplomas legais aplicáveis para a instituição e 

cobrança pelos serviços de abastecimento de água no município de Botuverá/SC; inclusive quanto ao 

posicionamento doutrinário e jurisprudencial que circundam a matéria ora em estudo.  

   

3. Desta feita, convém destacar que o Município de Botuverá, instituiu a cobrança 

de TARIFA pelos serviços de abastecimento de água, por meio da Lei Municipal nº 970/2005, cujo 

artigo 1º tem a seguinte redação verbis:   



 
 

 
 

 

 

 

4. Ou seja, a cobrança pelos serviços de abastecimento de água prestados pelo 

município de Botuverá/SC, está balizado no que dispõe a referida Lei nº 970/2005, conforme 

transcrição acima, e é feita através de TARIFA.  

Atente-se desde logo, que a cobrança da TARIFA pelo serviço de abastecimento de 

água pelo município de Botuverá, abrange apenas pequena parcela da população Botuverense, 

porquanto é certo que a maior parcela é atendida pelos serviços prestados pela Concessionária Casan, a 

qual é remunerada através da respectiva tarifa, cujo valor aplicável vige em todo o Estado de Santa 

Catarina.  

 

5. Afora as considerações supra, chama a atenção deste subscritor para o fato de 

que a Lei Complementar nº 05/2010, que institui o Código Tributário do Município de Botuverá, 

dispõe em seu artigo 209, assim:  

TÍTULO I 
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 



 
 

 
 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 209.  Integram o Sistema Tributário Municipal os seguintes Tributos: 

I - Imposto: 

a) Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU; 

b) Sobre Transmissão inter vivos de Bens Imóveis - ITBI; 

c) Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. 

II - Taxas: 

a) decorrentes do exercício do poder de polícia do Município; 

b) decorrentes de atos relativos à utilização efetiva ou potencial de serviços 

municipais específicos e divisíveis. 

III - Contribuição de Melhoria. 

 

Art. 210.  Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 

nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

 

Art. 470. Os serviços não compulsórios prestados pelo Município em caráter eventual 

e por solicitação do contribuinte, serão remunerados por preço público. 

 

6. Ou seja, não há sequer menção no Código Tributário do Município de Botuverá 

quanto a modalidade de tarifa para a remuneração dos serviços de abastecimento de água prestados 

pelo município, mas apenas e tão somente por conta da citada Lei nº 970/2005; importando no 

mínimo, em contraponto ou omissão legal, vez que a tarifa pelo abastecimento de água sequer é citada 

no Código Tributário.  

Há apenas a menção no referido artigo 470 supra, de que os serviços não compulsórios 

prestados pelo Município em caráter eventual e por solicitação do contribuinte, serão remunerados por preço 

público; o que leva a presumir que tal dispositivo legal refere-se à tarifa; embora o serviço de abastecimento de 

água contemple características que não se amoldam ao referido artigo supra citado.  

 

7. Assim é que por conta das disposições supra transcritas, depreende-se do seu 

contexto que o Município de Botuverá instituiu a cobrança pelo serviço público de abastecimento de 

água através de TARIFA, cujo serviço, entretanto, é prestado por si - diretamente.  

A despeito do que é aplicável a Lei nº 11.445/07 – que estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico – que por sua vez possui algumas normatizações que são importantes para 



 
 

 
 

delimitar a análise que ora se pretende enfrentar, senão vejamos o que preconizam os artigos 2º, 3º 22 e 

29 do citado dispositivo legal:   

 

Art. 2º.  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

 

I-A - saneamento básico - conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de: (Incluído pela Medida Provisória nº 868, de 2018) 

a) abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, pela disponibilização, 

pela manutenção, pela infraestrutura e pelas instalações necessárias ao abastecimento 

público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e os seus 

instrumentos de medição; 

 

Art. 3º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos 

seguintes princípios fundamentais:  

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio 

ambiente; (Redação dada pela Medida Provisória nº 868, de 2018) 

 

Art. 22. São objetivos da regulação: 
 

I – (omissis); 

IV –  definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos quanto a modicidade tarifária, por meio de mecanismos que induzam a 

eficiência e a eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de 

produtividade com os usuários.   

 

Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela 

cobrança dos serviços: 

I - abastecimento de água e esgotamento sanitário - na forma de taxas, tarifas e outros 

preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para 

ambos, conjuntamente; (Redação dada pela Medida Provisória nº 868, de 2018) 

 
 

8. Desta feita, depreende-se pela simples leitura que se faz da redação do artigo 29, 

I da Lei nº 11.44507, que a cobrança pela prestação do serviço público de abastecimento de água, 

poderá adotar uma das seguintes modalidades legais: TAXA ou TARIFA; tudo em conformidade com 

o regime de prestação do serviço ou de suas atividades e também pelo que preconizam as disposições 

legais municipais – no caso: Código Tributário ou outro dispositivo legal equivalente.  

 

9. Entremente as considerações legais supra transcritas, é de certa forma 

controvertida e tormentosa a discussão acerca do conceito e diferenciações existentes entre taxa e 

tarifa. Para um maior esclarecimento sobre o assunto oportuno é a transcrição dos ensinamentos de 

Hely Lopes Meirelles, que citado pelo Ministro Relator Hamilton Carvalhido (STJ), nos Autos do 

Agravo de Instrumento nº 1.366.960 – MG (2010/0211548-9) diferenciou-as assim: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv868.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv868.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv868.htm#art5


 
 

 
 

“...HELY LOPES MEIRELLES enfrenta, minuciosamente e sob vários prismas, 

esse tema, ao discorrer acerca das diferenças entre tarifa e taxa: 

Preços públicos - A tarifa é o preço público que a Administração fixa, prévia e 

unilateralmente, por ato do Executivo, para as utilidades e serviços industriais 

prestados diretamente por seus órgãos ou indiretamente por seus delegados - 

concessionários e permissionários -, sempre em caráter facultativo para os usuários. 

Nisto se distingue a tarifa da taxa, porque, enquanto esta é obrigatória para os 

contribuintes, aquela (a tarifa) é facultativa para os usuários: a tarifa é um preço 

tabelado pela Administração; a taxa é uma imposição fiscal, é um tributo. Distingue-

se, ainda a tarifa (preço público) da taxa (tributo) porque esta só pode ser instituída, 

fixada e alterada por lei, ao passo que aquela pode ser estabelecida e modificada por 

decreto ou por outro ato administrativo, desde que a lei autorize a remuneração da 

utilidade ou do serviço por preço. Como tributo, a taxa depende da vigência anterior 

da lei, que a instituiu ou aumentou, para ser arrecadada (CF, art. 150, III, 'b'); como 

preço, a tarifa independe dessa exigência constitucional para sua cobrança. 

Daí por que a taxa não pode ser instituída ou aumentada em meio do exercício 

financeiro, ao passo que a tarifa pode ser criada, aumentada e cobrada em qualquer 

época do ano, desde que o usuário utilize efetivamente o serviço ou aufira 

concretamente a utilidade pública tarifada - como tem sustentado, uniformente, a 

doutrina pátria, com apoio da jurisprudência dominante de nossos Tribunais. 

Presta-se a tarifa a remunerar os serviços pró-cidadãos, isto é, aqueles que visam a 

dar comodidade aos usuários ou a satisfazê-los em suas necessidades pessoais 

(telefone, energia elétrica, transportes etc.); ao passo que a taxa é adequada para o 

custeio dos serviços pró-comunidade, ou seja, aqueles que se destinam a atender a 

exigências específicas da coletividade (água potável, esgoto, segurança pública 

etc.) e, por isso mesmo, devem ser prestados em caráter compulsório e 

independentemente de solicitação dos contribuintes. 
Todo serviço público ou de utilidade pública não essencial à comunidade, mas de 

interesse de determinadas pessoas ou de certos grupos, deve ser prestado 

facultativamente e remunerado por tarifa, para que beneficie e onere unicamente 

aqueles que efetivamente o utilizam. (in Direito Municipal Brasileiro. 13 .ed, p. 162) 

 

10. Ainda a despeito do conceito emprestado ao termo serviço público, traz-se a 

colação os ensinamentos de Celso Antonio Bandeira de Mello, para o qual o serviço: 

 

(...) é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material 

destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos 

administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si 

mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público - portanto, 

consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais -, instituído em 

favor dos interesses definidos como público no sistema normativo. (in Curso de 

Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 600) 

 

 

11. Enfim, dúvidas não persistem quanto a forma de remuneração pelos serviços 

públicos de abastecimento de água, que por sua vez se prestados diretamente pelo titular/município 

serão remunerados via pagamento de taxa, e se prestados por concessionário privado (v.g concessão 

ou permissão), serão remunerados via pagamento de tarifas; cujo entendimento, s.m.j, está respaldado 

pela orientação jurisprudencial, senão vejamos o julgado abaixo transcrito:  



 
 

 
 

 

Ementa: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NATUREZA 

JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO (TARIFA), E NÃO DE TRIBUTO 

(TAXA). OBRIGAÇÃO PESSOAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

preliminar suscitada pela autarquia ré foi apreciada pela decisão de fls. 126, 

que restou irrecorrida. No mérito, entendimento das Cortes Superiores no 

sentido de que a remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por 

concessionária de serviço público, tem natureza jurídica de preço público 

(tarifa), e não de tributo (taxa). Obrigação de natureza pessoal, de 

responsabilidade do sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços 

prestados. A ré ajuizou três execuções fiscais e negativou o nome do autor por 

dívida de água de imóvel que o autor não era usuário. Falha na prestação do 

serviço da ré. Dano moral in reipsa, razoavelmente arbitrado em R$4.000,00 

(quarto mil reais). Honorários advocatícios devidamente fixados nos termos do 

art. 20 , parágrafo 4º , do CPC . Negativa de seguimento aos recursos, com 

fulcro no art. 557 , caput, do CPC. Encontrado em: SEXTA CÂMARA CÍVEL 

10/02/2015 - 10/2/2015 APELANTE: MANOEL LUIZ DE ARAUJO 

CARVALHO e outro. APELADO: OS MESMOS APELAÇÃO APL 

00163595320108190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 4ªVARA 

CIVEL (TJ-RJ) BENEDICTO ULTRA ABICAIR (Grifamos)  
 

 

12. Conclui-se, portanto, que o município de Botuverá adotou a TARIFA para a 

cobrança do serviço de abastecimento de água prestado diretamente a uma parcela dos munícipes; 

razão pela qual recomenda-se que seja revista sob o ponto de vista legal esta cobrança, alterando e 

incluindo este serviço à margem do Código Tributário Municipal. 

Recomenda-se ainda que a Lei nº 970/2005, seja objeto de revisão e adequação, 

porquanto consta em seu contexto a cobrança de TARIFA para o serviço de abastecimento de água e 

concomitantemente a cobrança de TAXA para os serviços de “ligação de água”, entre outros serviços 

prestados diretamente pelo município.  

 

IV – Da análise quanto ao pedido de reajuste da Tarifa pelo Serviço de Abastecimento de Água 

prestado pelo município de Botuverá 

 

13. Em suma todas as razões e considerações supra expendidas, quanto a 

modalidade de cobrança instituída pelo município de Botuverá (TAXA ou TARIFA), para o serviço 

público de abastecimento de água, são importantes para fixar a competência da AGIR e delimitar a 

natureza da decisão final a ser exarada por seu Diretor Geral, haja vista que o Protocolo de Intenções 

da AGIR, em sua Cláusula 7ª, inciso IV, é clara ao fixar os objetivos da AGIR, dentre os quais: 

 

CLÁUSULA 7ª. São objetivos da AGIR: 

I – (omissis);  



 
 

 
 

IV - definir tarifas e preços públicos e, fiscalizar taxas, que assegurem tanto o 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 

mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a 

apropriação social dos ganhos de produtividade. 
 

E a clausula 8ª, delimita a competência da AGIR, nos seguintes termos:  
 

 

CLÁUSULA 8ª. Compete a AGIR: 

I – (omissis);  

XI - analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas e preços públicos, bem como 

fiscalizar taxas, mediante estudos apresentados pelos municípios consorciados e seus 

prestadores de serviços regulados; 

 

14. Ou seja, os objetivos e competências da AGIR supra citados, delimitam, enfim, a 

natureza e amplitude das decisões por si exaradas; uma vez que em se tratando de reajuste e revisão 

de tarifas, a decisão proferida pela AGIR terá caráter normativo a ser recepcionado pelo poder 

concedente e concessionário prestador. 

Já em se tratando de TAXAS, a decisão da AGIR terá natureza “opinativa” com 

embasamento técnico e poderá subsidiar a elaboração de projeto de lei a ser encaminhando pelo Poder 

Executivo ao Legislativo, ou que de outra forma dispuser o Código Tributário Municipal.  

 

15. Desta feita, superada esta discussão preliminar e antes de proceder à analise 

quanto à legalidade e procedência do pedido de “reajuste tarifário” relativamente ao serviço público de 

abastecimento de água prestado pelo município de Botuverá, apriora-se crível trazer a cotejo os 

conceitos emprestados aos termos “reajuste e revisão” e bem assim os diplomas legais que os 

regulamentam, conforme adiante demonstrar-se-á.  

 

16. Para tanto, traz-se a colação o conceito e os critérios pelos quais os REAJUSTES 

das tarifas de serviços públicos pautar-se-ão, os quais por sua vez obedecerão dentre outros princípios, 

aqueles previstos na Lei nº 11.445/07, que em seu artigo 37 dispõe in verbis: 

 

Art. 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão 

realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as 

normas legais, regulamentares e contratuais; 

 

17. Acerca do conceito emprestado ao termo REAJUSTE, afirma Celso Antônio 

Bandeira de Mello que: 

 

[...] o reajuste configura hipótese em que a tarifa substancialmente não muda; altera-

se, apenas, o preço que a exprime. Como persistem os mesmos fatores inicialmente 

levados em conta, a tarifa é apenas atualizada, a fim de acompanhar a variação normal 



 
 

 
 

do preço dos insumos, sem que se lhe agreguem acréscimos, pois não há elementos 

novos interferentes com ela. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito 

administrativo. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 723) (apud cit: 

MACHADO, Maurício Castilho. A tarifa nas concessões de serviço público. Jus 

Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2293, 11 out. 2009. Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/13673) (Grifamos)  

 

18. O reajustamento, como disse o saudoso Hely Lopes Meyrelles1, "é conduta 

contratual autorizada por lei para corrigir os efeitos ruinosos da inflação. Não é decorrência da 

imprevisão das partes; ao contrário, é previsão de uma realidade existente, diante da qual o legislador 

pátrio institucionalizou o reajustamento dos valores contratuais". 

 

19.  Aplicável, ainda, o que dispõe os artigos 49 e 50 do Decreto nº 7.217 de 21 de 

junho de 2010 – que regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências – nos seguintes termos in verbis:  

 

Art. 49. As tarifas e outros preços públicos serão fixados de forma clara e objetiva, 

devendo os reajustes e as revisões ser tornados públicos com antecedência mínima de 

trinta dias com relação à sua aplicação. 

 

Art. 50. Os reajustes de tarifas e de outros preços públicos de serviços públicos de 

saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de doze meses, 

de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. 

 

20. No caso posto em análise e observando todas as razões e argumentos dispostos 

no Parecer Administrativo nº 091/2020 da lavra da Gerência de Estudos Econômico-Financeiros da 

AGIR, dentre outros documentos e informações tangidas ao processo administrativo, conclui-se num 

juízo de cognição sumária, que o pedido de “reajuste tarifário” dos serviços públicos de 

abastecimento de água prestados pelo município de Botuverá, encontra subsídios probatórios, técnicos 

e legais que lhe emprestam procedência e acolhimento, razão pela qual o parecer deste subscritor é no 

sentido de que seja concedido o reajuste tarifário a ser aplicável para o exercício de 2020, nos termos e 

condições da proposta de mudança constante do Parecer Administrativo nº 091/2020, nos seguintes 

termos:  

“Assim pode-se sugerir mudança de data base sendo que no mês de ajuste para 

treze meses, mas com modificação da data-base para os próximos ficando assim 

fev/2020 à jan/2021 e sucessivamente. Para melhor clarificar apresentamos 

abaixo a proposta de aumentar em 13 meses, ou seja, IGP-M de Jan/2020 de 

                                                             
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25ª edição. São Paulo: Malheiros, 2000. 

http://jus.com.br/revista/edicoes/2009
http://jus.com.br/revista/edicoes/2009/10/11
http://jus.com.br/revista/edicoes/2009/10/11
http://jus.com.br/revista/edicoes/2009/10
http://jus.com.br/revista/edicoes/2009
http://jus.com.br/revista/texto/13673/a-tarifa-nas-concessoes-de-servico-publico


 
 

 
 

0,48%, assim poder minimizar os efeitos das perdas inflacionárias que segue em 

Quadro abaixo: 

 

Quadro 3: Demonstração de aplicação de data-base no município de Botuverá. 

 

 

Item Data % Aplicação 

Data base anterior Jan/2018 a Dez/2018 7,55 Maio/2019 

Data base atual Jan/2019 a Dez/2019 7,32 Maio/2020 

Data base proposta Jan/2019 a Jan/2020 7,83 Maio/2020 

 

Fonte: Adaptado de Portal Brasil, 2020. 2019. Disponível em:<www.portalbrasil.net/igpm.htm>. Acesso em: 07 

fev. 2019. 

 

21. Em suma, acata-se a recomendação feita pela Gerência de Estudos Econômico-

Financeiros da AGIR no contexto do Parecer Administrativo nº 091/2020, porquanto é certo que tal 

recomendação – a par de não infletir de forma tão exacerbada, vez que impacta apenas num acréscimo 

de apenas 0,51% -, é certo que tal medida mitigará prejuízos ao município e concomitantemente 

evitará o manejo de eventual pedido de revisão tarifária, para enfim equalizar os custos advindos dos 

serviços de abastecimento de água e acessórios.  

 

22. Entrementes as razões supra, e somente a título de esclarecimento e objetivando 

a melhor conceituação das terminologias e diferenciações aplicáveis aos institutos do REAJUSTE e 

REVISÃO, faz-se de todo prudente trazer a cotejo as ponderações feitas pelo advogado Kleber Martins 

de Araújo2, que a despeito do assunto, manifestou-se nos seguintes termos: 

 

“...Todas as vezes que a equação econômico-financeira for abalada, passando uma 

das partes a sofrer um ônus excessivo perante a outra, não desejado quando do pacto, 

o princípio da pacta sunt servanda é relativizado, tendo lugar a aplicação da 

cláusula "rebus sic stantibus", que ordena a necessidade de reequilibrá-la. Sendo 

variadas as espécies de fatos que podem ensejar o rompimento da equação 

econômico-financeira do contrato, variadas, também, são as formas permissivas do 

reequilíbrio. 

a) revisão: a revisão tem lugar sempre que circunstância extraordinária e 

imprevisível, ou previsível de efeitos incalculáveis, comprometer o equilíbrio do 

contrato administrativo, para adequá-lo à realidade, mediante a recomposição dos 

                                                             
2
 ARAÚJO, Kleber Martins de. Contratos administrativos: cláusulas de reajuste de preços e reajustes e índices 

oficiais. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 58, 1 ago. 2002 . Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/3132 

 

http://jus.com.br/revista/edicoes/2002
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002/8/1
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interesses pactuados. Aplica-se aqui a teoria da imprevisão, buscando-se fora do 

contrato soluções que devolvam o equilíbrio entre as obrigações das partes; 

b) reajuste: o reajuste tem lugar quando ocorram previsíveis elevações dos preços 

dos bens, serviços ou salários, face à instabilidade econômica. Não se aplica aqui a 

teoria da imprevisão, porque ditos fatos são previsíveis e que, por isso mesmo, 

devem estar expressos no contrato as formas de reajuste. Em outras palavras, o 

próprio contrato dará a solução para o reequilíbrio; 

c) correção monetária: ocorre em virtude do processo inflacionário e da 

desvalorização da moeda. É aplicada como fator de atualização do valor da moeda, 

independentemente de estar prevista no contrato, que deverá, no entanto, expressar 

qual o fator de correção que será utilizado.” 

 

23. Quanto à terminologia emprestada aos termos “índices oficiais”, também é 

oportuna a colação do entendimento manifestado pelo advogado Kleber Martins de Araújo3, que 

discorreu com elevada propriedade acerca do assunto:  

 

“....Índices oficiais são fatores nos quais os critérios de reajuste devem se basear para 

se realizar o ajustamento dos preços à nova situação fática. Consoante o Art. 40, XI, 

podem ser adotados como critérios de reajuste índices setoriais – como os índices de 

variação dos preços da contrução civil, por exemplo – ou mesmo índices 

específicos da FIPE, da FGV etc., exceto os proibidos para reajuste de contratos – 

TR, dólar etc. 

 

24. Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello pontua que as cláusulas de 

reajuste devem se reportar a índices oficiais. E à Administração não é dado manipulá-los, ou por 

qualquer modo viciá-los em detrimento do contratante, como forma de angariar mais "recursos 

públicos", pois assim agindo estaria defendendo interesses públicos secundários (interesses da 

Administração enquanto pessoa jurídica) e não interesses públicos primários (interesse da 

Administração enquanto representante do interesse de cada indivíduo, que junto formam o interesse 

comum). O interesse secundário só pode ser almejado enquanto coincidente com o interesse 

primário...”. (Grifamos).  

 

25. Ao arremate, torna-se primoroso trazer a cotejo o entendimento manifestado 

pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF), que na qualidade de órgão supremo e guardião de nossa 

Constituição Federal, sempre pauta suas decisões pela observância dos mais comezinhos princípios da 

legalidade e de ordem social, inclusive, porquanto é certo que sem desconsiderar a observância da 
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legalidade no reajuste dos preços públicos, este também deve observar a situação econômica dos 

usuários, senão vejamos o arresto infra transcrito “verbo ad verbum”:   

 

Concessão de serviço público municipal de transporte coletivo: revisão de tarifas: 

questionamento relevante da validade de cláusula do contrato de concessão que a 

determina sempre e conforme os mesmos índices da revisão das tarifas do mesmo 

serviço deferida no Município da Capital. O reajuste de tarifas do serviço público é 

manifestação de uma política tarifária, solução, em cada caso, de um complexo 

problema de ponderação entre a exigência de ajustar o preço do serviço às situações 

econômicas concretas do seguimento social dos respectivos usuários ao imperativo de 

manter a viabilidade econômico-financeira do empreendimento do concessionário: não 

parece razoável, à vista do art. 30, V, CF, que o conteúdo da decisão política do 

reajustamento de tarifas do serviço de transportes de um Município, expressão de sua 

autonomia constitucional, seja vinculada ao que, a respeito, venha a ser decidido pela 

administração de outro.” (RE 191.532, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 

27-5-1997, Primeira Turma, DJ de 29-8-1997.) 

 

IV – Conclusão  

 

26. Por todo o exposto, a par das razões de ordem legal e julgados supra transcritos, 

e em resposta ao questionamento formulado pelo Gerente de Estudos Econômico-Financeiro da AGIR, 

o parecer o é no sentido de recomendar que seja seja concedido o reajuste tarifário a ser aplicável para 

o exercício de 2020 (v.g no percentual de 7,83% - sete virgula oitenta e três por cento), nos termos 

e condições da proposta de mudança constante do Parecer Administrativo nº 091/2020, nos seguintes 

termos:  

“Assim pode-se sugerir mudança de data base sendo que no mês de ajuste para 

treze meses, mas com modificação da data-base para os próximos ficando assim 

fev/2020 à jan/2021 e sucessivamente. Para melhor clarificar apresentamos 

abaixo a proposta de aumentar em 13 meses, ou seja, IGP-M de Jan/2020 de 

0,48%, assim poder minimizar os efeitos das perdas inflacionárias que segue em 

Quadro abaixo: 

 

Quadro 3: Demonstração de aplicação de data-base no município de Botuverá. 

 

 

Item Data % Aplicação 

Data base anterior Jan/2018 a Dez/2018 7,55 Maio/2019 

Data base atual Jan/2019 a Dez/2019 7,32 Maio/2020 

Data base proposta Jan/2019 a Jan/2020 7,83 Maio/2020 
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Fonte: Adaptado de Portal Brasil, 2020. 2019. Disponível em:<www.portalbrasil.net/igpm.htm>. Acesso em: 07 

fev. 2019. 

 

É o parecer, salvo melhor juízo; cujo Parecer é apresentado como de caráter 

consultivo e não importa em sua aceitação pela Gerência consultiva, que a seu critério poderá dissentir 

das razões ora apresentadas, segundo seus critérios e convencimentos.  

Recomenda-se ao final que seja alertado o Município de Botuverá que o próximo 

pedido de reajuste seja formulado em observância a Resolução AGIR nº 008/2019, que estabelece 

condições, procedimentos e metodologia de cálculo de reajuste dos serviços públicos dos municípios 

consorciados e regulados pela AGIR, e dá outras providências.    

 

Blumenau (SC), 10 de Fevereiro de 2020. 

 

Luciano Gabriel Henning 
Assessor Jurídico da AGIR 

OAB-SC 15.101 

 


