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Procedimento Administrativo nº 021/2014. 

 

OBJETO: Reajuste anual do valor da tarifa dos serviços públicos de esgotamento 

sanitário prestados pela Concessionária Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. no 

município de Blumenau/SC 

SOLICITANTE: Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. 

INTERESSADOS: Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. e Município de 

Blumenau/SC.  

 

DECISÃO Nº 002/2015 

 

1) Breve e necessário relatório: 

 

A Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. fez chegar à Agência de Regulação o Ofício 

AO-DIR 044/2014-AGIR, datado de 14.11.2014 em que solicita o reajuste anual da 

tarifa dos serviços do esgotamento sanitário de Blumenau, como previsto no Contrato 

de Concessão vigente. Pedem que seja aplicado o percentual lastreado no IPCA/IBGE 

entre os meses de janeiro/2014 e dezembro/2014, alertando que para os meses de 

novembro e dezembro deve ser observada a projeção deste indicador e que ficaria 

projetado em 6,41%. Instrui o pedido com gráfico da FOCUS – Relatório de Mercado 

demonstrando os vários índices e as suas projeções.  

O Procedimento Administrativo tomou o nº 021/2014, aberto em 14.11.2014 (Termo de 

Abertura em anexo), tendo como documento legal a Resolução nº 050/2014 (cópia em 

anexo) que foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC, edição nº 1629, 

de 04.12.2014, p. 597, cuja cópia também integra esse procedimento.  

Em 08 de dezembro de 2014, foi, através de despacho, suspensa a tramitação deste feito, 

devendo ser aguardado o julgamento daquele (Procedimento Administrativo nº 

010/2011), para então decidir o presente. É o que ocorreu e, para tanto, junta-se cópia 

do voto Relator e da Resolução nº 001/2015 proferida pelo Comitê de Regulação. 

Extrai-se daquela Resolução que o pleito do reequilíbrio foi concluído no exercício de 
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2014, diante da antecipação da revisão ordinária que ocorreu neste quarto ano do 

Contrato ao contrário do que antes era previsto, ou seja, no quinto, tudo por força do 

Terceiro Termo Aditivo. Assim o pedido de reajuste acabou acontecendo no mesmo 

período (ano) da revisão ordinária contratual quadrienal, ou seja, no quarto ano da 

vigência do contrato, como acordado. 

 

DECISÃO: 

 

Todo o Procedimento Administrativo nº 010/2011 que tratou do pedido de reequilíbrio 

extraordinário do Contrato de Concessão dos Serviços do Esgotamento Sanitário de 

Blumenau, que resultou na assinatura do Segundo e Terceiro Termos Aditivos àquele 

Contrato, ao mesmo tempo, oportunizou ao Poder Concedente buscar validar os 

números e as metodologias utilizadas para o reconhecimento do desequilíbrio 

contratual. Cabe citar aqui, como condição precípua para tomada desta Decisão, que 

através do Terceiro Termo Aditivo foi modificado (reduzido) de cinco (05) para quatro 

(04) anos o prazo para a revisão ordinária do Contrato, tudo isso através de ações 

acordadas e com a concordância desta Agência de Regulação. Também restou 

reconhecido o débito apontado no Segundo Termo Aditivo. Com a edição do Terceiro 

Termo aditivo ficou acordado que no ano de 2014 o Contrato seria submetido a sua 

revisão ordinária, o que acabou resultando no Quarto Termo Aditivo que foi objeto de 

Consulta Pública e da referida Resolução por parte do Comitê de Regulação da AGIR. 

Assim, a revisão ordinária teve como base aquele valor já reconhecido e todos os 

estudos evoluíram então nos termos do artigo 38 e Incisos que dispõem: 

  

Art. 38.  As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das 

condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão 

ser: 

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade 

com os usuários e a reavaliação das condições de mercado; 

II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não 

previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que 

alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro. 
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Assim foi então procedida a revisão ordinária e no ano em que esta venha a ocorrer, não 

se pode, conceder o reajuste, como é do entendimento da doutrina que trata sobre tal. 

A gestão regulatória das tarifas de água e esgoto, conforme estabelece a Lei Nacional de 

Saneamento (Lei nº 11.445/2007), é realizada mediante a utilização de dois mecanismos 

distintos, mas complementares: a revisão e o reajuste tarifários. Na revisão tarifária são 

definidas: a metodologia, os valores, as regras e os procedimentos a serem adotadas no 

ciclo tarifário seguinte. Já o reajuste tarifário prevê repor anualmente a perda 

inflacionária verificada nas tarifas, e, em sendo o caso, repassar o ganho de 

produtividade (fator x), previsto na verdade, a partir da vigência do Quarto Termo 

Aditivo e para análise no próximo ciclo tarifário.  

O índice aprovado de 17,27%, nos termos da revisão ordinária, poderá, em tese, quando 

da próxima revisão ordinária, ser objeto de ajustes compensatórios ou não de modo a 

assegurar a manutenção das condições iniciais de equilíbrio econômico-financeiro da 

Concessionária, estabelecidas para o ciclo tarifário como um todo, em sendo ocaso. 

Essa Decisão de remeter a eventual divergência para a próxima revisão ordinária se dá 

em função de que as partes, ao final da revisão ordinária, não chegaram a um percentual 

único, como se extrai do relatório final que assim se expressa: 

 

“Ressalta-se, no entanto, que a consideração da inflação do ano de 

2014 no modelo é ponto de divergência entre LMDM e Odebrecht, e 

um arbitramento por parte da AGIR será necessário. Resolvido este 

ponto, pode-se considerar a metodologia como “concluída”.1 

 

Como já mencionado, não há como através deste Procedimento ver reconhecido o 

pedido de reajuste requerido pela Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A., uma vez que 

é obrigação desta Agência respeitar o princípio da modicidade tarifária e não seria 

razoável aplicar o reajuste inflacionário em cima da majoração já reconhecida como 

mínima necessária para a reposição econômico-financeira do Contrato. 

Assim, vistos todos esses aspectos relevantes, passo a decidir o pleito deste 

Procedimento Administrativo para determinar que: 

                                                 
1 Relatório Final – Revisão Sanitária do Esgotamento Sanitário de Blumenau – pg. 29 
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a) na próxima revisão ordinária quadrienal, seja apurada eventual diferença, se houver, 

quanto ao percentual do reajuste do atual período, para maior ou menor e, aplicadas 

então as correções necessárias; 

b) que no ano anterior aquela revisão ordinária, as partes antecipem os estudos neste 

sentido para, quando da aplicação da metodologia aprovada para as revisões futuras do 

Contrato de Concessão, os ajustes já estejam consolidados e que não venham ser objeto 

de questionamentos à época; 

c) ainda por força da primeira revisão ordinária e em razão do lapso temporal legal de 

trinta (30) dias, nos termos do artigo 39 da Lei nº 11.445/07, em havendo prejuízo na 

vigência da nova tarifa ali autorizada (Procedimento nº 010/2011), essa diferença, se 

vier a ocorrer, seja analisada junto ao próximo pedido de reajuste contratual e ali 

considerado como fator x daquele reajuste. 

Por isso decido julgar extinto o Procedimento Administrativo nº 021/2014 e não 

conceder para a Requerente Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. o reajuste 

contratual do período de 2014, tendo em vista a revisão ordinária levada a efeito no 

decorrer de 2014 e ainda com amparo na Lei nº 11.445/2007 que determina que entre 

um e outro reajuste e/ou revisão ordinária, deverá transcorrer o interstício de no mínimo 

doze (12) meses.  

Publique-se a presente decisão no DOM/SC, com a maior celeridade possível. 

Intimem-se as partes para que no prazo de quinze (15) dias se manifestem, em assim 

querendo e achando oportuno. Não havendo qualquer manifestação seja o feito 

arquivado. 

 

Blumenau (SC), em 19 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 
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