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ILMA. SENHORA DIRETORA PRESIDENTE DA AGÊNCIA 

REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO 

MUNICÍPIO DE ARIQUEMES — AMR (AGÊNCIA MUNICIPAL DE 

REGULAÇÃO) 

 

 

 

 

Águas de Ariquemes Saneamento SPE LTDA., devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 24.565.225/0001-53, com sede administrativa na Rua 

Canindé, n° 3.545, Setor Institucional, CEP 76.872-872, na Cidade de 

Ariquemes/RO (“Concessionária”), delegatária da concessão para 

exploração dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de 

esgotamento sanitário do Município de Ariquemes (“Concessão”), por 

seus representantes advogados abaixo assinados, conforme procuração 

anexa (Doc. 1), apresenta seu requerimento de    

REVISÃO PERIÓDICA ORDINÁRIA 

com base na Cláusula 17ª do Contrato nº 194/2016-FMSB (“Contrato”), 

celebrado entre a Concessionária e o Município de Ariquemes/RO 

(“Município” ou “Poder Concedente”), em linha com o disposto no art. 9º, 

§ 2º, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no art. 38, I, da Lei 

Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e no art. 50, I, da Lei Municipal 

nº 1.658, de 6 de outubro de 2011, bem como fundada no Relatório Técnico 

(Doc. 2) e demais documentos anexos, apresentados em formatos digital e 

físicos, com base nas razões jurídicas e fáticas e a seguir expostas.    
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I. INTRODUÇÃO 

I.1. Breve histórico  

Em 28 de abril de 2016, como resultado da Concorrência Pública nº 

018/CPL/2014, o Município celebrou com a Concessionária o Contrato, cujo 

objeto inclui a exploração, pela Concessionária, por sua conta e risco, da 

prestação os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, em caráter de exclusividade, na área da Concessão, mediante a 

cobrança de tarifa dos usuários. Os serviços públicos de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário compreendem o planejamento, a 

construção, a operação e a manutenção das unidades integrantes dos 

sistemas físicos, operacionais e gerenciais de produção e distribuição de 

água potável, coleta, afastamento, tratamento e disposição de esgotos. 

Cabe à Agência Municipal de Regulação (“AMR”), instituída pela 

Lei municipal nº 1.784/2013, a regulação dos serviços prestados pela 

Concessionária. 

O prazo do Contrato é de 30 anos contados da Data de Assunção 

dos serviços pela Concessionária, que ocorreu em 21 de novembro de 2016. 

O Contrato prevê a realização quadrienal de Revisões Periódicas 

Ordinárias, a serem conduzidas conforme o disposto na Cláusula 17ª. 

Nesse contexto, vem a Concessionária apresentar à AMR o seu 

Requerimento de Revisão Periódica Ordinária (“Requerimento de RO”). 
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I.2. Cabimento e tempestividade  

O presente Requerimento de RO é cabível e tempestivo, pois 

protocolado em consonância com o disposto no Ofício nº 20/AMR 

PRESID/2021, que concedeu prazo adicional de 50 (cinquenta) dias para 

que a Concessionária apresentasse o Relatório Técnico quanto ao 

procedimento de revisão periódica ordinária (“RO”) do Contrato. 

De início, a Resolução nº 002/AMR/2021 (Doc. 3) havia conferido 

prazo de 20 (vinte) dias para que a Concessionária apresentasse o Relatório 

Técnico quanto ao procedimento de revisão periódica ordinária (“RO”) do 

Contrato. Como a Notificação nº 005/2021 – AMR (Doc. 3), que noticiou a 

existência do referido prazo, foi recebida pela Concessionária no dia 

18.01.2021, o prazo final para apresentação do presente Requerimento 

terminaria no dia 08.02.2021.  

Posteriormente, em resposta ao pedido de prorrogação do prazo 

feito pela Concessionária, o Ofício nº 20/AMR PRESID/2021 (Doc. 4) 

concedeu prazo adicional de 50 (cinquenta) dias, contados a partir do 

vencimento do prazo originário, para apresentação do Requerimento. 

Assim sendo, o prazo final para apresentação do presente Requerimento 

de Revisão Periódica Ordinária encerra-se no dia 29.03.2021. Logo, resta 

comprovado o cabimento e a tempestividade da presente manifestação. 

I.3. Período de referência desta RO 

A Cláusula 17.1 do Contrato afirma o direito da Concessionária à 

RO a cada 4 (quatro) anos. Trata-se de concretização do disposto no art. 38, 

I, da Lei Federal nº 11.445/2011, e do art. 50, I, da Lei Municipal nº 

ID: 284675 e CRC: CD1BC265



 

 
 

 Página 5 de 111 
 

1.658/2011, que instituiu a Política Municipal de Saneamento Básico de 

Ariquemes. 

Em complemento, a Cláusula 17.2 do Contrato afirma que a 

Concessionária deverá encaminhar à AMR o seu Requerimento de RO a 

cada a 4 (quatro) anos contados da data de assinatura do Contrato. Esta 

disposição contratual merece, entretanto, uma adequada intepretação para 

que a RO cumpra integralmente sua função. Isto porque o mais apropriado 

é entender que, a despeito da exigência de que o Requerimento de RO seja 

apresentado a cada 4 (quatro) anos contados da assinatura do Contrato (dia 

28 de abril de 2016), o período de referência a ser abrangido pela RO deve 

ser contado a partir da data de assunção da Concessão pela 

Concessionária (dia 21 de novembro de 2016), isto é, a partir do momento 

em que se deu início à prestação dos serviços objeto do Contrato. 

Esta interpretação se justifica, pois, como se verá adiante, o objetivo 

da RO na presente Concessão é promover “a reavaliação das condições de 

mercado, que também será o momento de ajustes que captem possíveis distorções, 

para mais ou para menos, nos custos dos serviços públicos de abastecimento de 

água potável e esgotamento sanitário, nas metas previstas no Plano Setorial de 

Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário, nos insumos em geral, 

consoante as disposições deste CONTRATO e seus Anexos, bem como na proposta 

comercial, que sejam decorrentes de perdas justificáveis ou ganhos (tecnológicos 

ou de produtividade) na exploração dos serviços públicos de abastecimento de água 

potável” (Cláusula 17.1 do Contrato). 

A reavaliação das condições de mercado e realização de ajustes que 

captem possíveis distorções (para mais ou para menos) nos custos do 

serviço só fazem sentido se aferidas a partir do momento em que a 

Concessionária passou a efetivamente prestar o serviço, já que não há 
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operação e, consequentemente, fluxos de receitas e custos no caixa da 

Concessionária, no período compreendido entre a data de assinatura do 

Contrato (dia 28 de abril de 2016) e a data de assunção da Concessão (dia 

21 de novembro de 2016). Reforça esse entendimento a própria definição 

contratual do “PRAZO DA CONCESSÃO”, segundo a qual a contagem do 

período de 30 anos de vigência do Contrato somente se inicia na data da 

efetiva assunção dos serviços pela Concessionária: 

“1.3. As definições contidas no presente instrumento são aquelas 

constantes no Capítulo 1 do EDITAL, a saber: (...) 

• PRAZO DA CONCESSÃO: é o prazo de vigência do contrato a contar da 

data da ASSUNÇÃO pelo período de 30 (trinta) anos.  

(...) 

CLÁUSULA 5ª. PRAZO DA CONCESSÃO 

5.1. O prazo da CONCESSÃO é de 30 (trinta) anos, contados da data de 

emissão da data de assunção, nos termos da Lei Municipal Nº 

1658/2011.” 

Por isso, a presente RO deve ter como período de referência os 4 

(quatro) anos compreendidos entre 21 de novembro de 2016 e 21 de 

novembro de 2020. Este é, inclusive, o entendimento que se encontra 

implicitamente previsto na Resolução nº 002/AMR/2021 (Doc. 3).1 

 
1 “Considerando o teor da Cláusula 17.2 do Contrato nº 194/2016, onde determina que a cada 04 (quatro) 
anos, contados a partir da data da assinatura do presente CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá 
encaminhar à entidade reguladora o requerimento de revisão, contendo todas as informações e dados 
necessários à análise do referido pedido, acompanhado de relatório técnico que demonstre, 
inequivocamente, o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais componentes de custos e seus 
reflexos sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA, que definam o valor das tarifas, de acordo com a proposta 
comercial; Considerando que o prazo da Cláusula supracitada expirou no dia 21 de novembro de 2020; (...) 
Considerando que a Revisão Ordinária é de extrema necessidade e importância após o percurso dos 4 
(quatro) anos de contrato, para análise das tarifas, bem como, nos termos da Cláusula 17ª, para reavaliação 
das condições de mercado, que também será o momento de ajustes que captem possíveis distorções, para 
mais ou para menos, nos custos dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento 
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Vale registrar, por fim, que o entendimento sustentado pela 

Concessionária e pela AMR quanto a este ponto não representa renúncia a 

qualquer valor que esteja compreendido dentro do período que esta 

Agência Reguladora venha a considerar como período de referência 

abrangido nesta RO. Especialmente, porque a Cláusula 17.11 do Contrato 

ressalva a possibilidade de a Concessionária apresentar novo 

requerimento de revisão à AMR com base em circunstâncias específicas 

que o justifique. Veja-se: 

“17.11.  Se por qualquer motivo, após a realização da revisão, algum 

valor não ficar contemplado nos cálculos que a embasaram, será 

assegurado à CONCESSIONÁRIA, o direito de promover, 

justificadamente, novo pedido de revisão com base nessa circunstância 

específica.” 

Este dispositivo é de especial importância para que a RO seja 

avaliada em sua integralidade. Uma aplicação prática que já se vislumbra 

para esta cláusula contratual diz respeito aos impactos da pandemia de 

Covid-19, que estão parcialmente abrangidas no período de referência 

desta RO e, dada a dificuldade de se estimar sua conclusão, certamente 

terão de ser também abordados na próxima RO. 

I.4. Etapas do processo de RO 

O art. 38, § 1º, da Lei Federal nº 11.445/2011, estabelece que “As 

revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades 

reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços”. Esta 

previsão é inspiração direta para o disposto no art. 50, § 1º, da Lei 

 
sanitário, nas metas previstas no Plano Setorial de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário, 
nos insumos em geral; 
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Municipal nº 1.658/2011 e nas Cláusulas 17.2 a 17.10 do Contrato, que 

disciplinam as etapas do processo de RO, segundo as seguintes fases: 

• 1ª etapa: a Concessionária apresenta seu Requerimento de RO, 

acompanhado do relatório técnico, documento que demonstra 

os impactos e repercussões dos eventos de desequilíbrio sobre 

seus custos e receitas (Cláusula 17.2); 

• 2ª etapa: em até 15 dias após o protocolo do Requerimento de 

RO, a AMR deverá publicar, em seu sítio eletrônico, uma nota 

técnica apresentando sua análise sobre o pedido de RO da 

Concessionária. Esta nota técnica deve ser acompanhada dos 

estudos que a fundamentam. Dentro deste mesmo prazo, a 

AMR também deverá abrir prazo para consulta pública para 

recebimento de críticas e sugestões, com prazo de duração de 

pelo menos mais 15 dias (Cláusula 17.3); 

• 3ª etapa: no transcurso do prazo de consulta pública, a AMR 

deverá realizar a audiência pública (Cláusula 17.3, “a”); 

• 4ª etapa: uma vez realizada a audiência pública, o pedido de 

RO será apreciado pelo Conselho Municipal de Saneamento – 

ou outro que lhe faça às vezes (Cláusula 17.3, “b”); e 

• 5ª etapa: em até 75 dias após o protocolo do Requerimento de 

RO, esta Agência Reguladora deverá decidir a RO, em decisão 

fundamentada na qual dirá se acolhe ou rejeita o 
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Requerimento de RO apresentado pela Concessionária, 

publicando, em seu site, a referida decisão (Cláusula 17.3, “c”). 

Estas são, portanto, as etapas básicas do processo de RO que se 

inaugura na presente oportunidade e, portanto, durará até 75 dias, vindo 

a findar em 14 de junho de 2021.2 A linha do tempo abaixo apresenta as 

datas relevantes referentes às etapas do processo de revisão ordinária. 

Segundo a Cláusula 17.4, este prazo só poderá ser suspenso se a 

AMR solicitar à Concessionária a apresentação de informações adicionais. 

Caso isto ocorra, o prazo voltar a fluir a partir da data em que atendido o 

pedido da Agência Reguladora. Vale registrar que, nesta hipótese, o prazo 

é suspenso, e não interrompido. Isto significa dizer que, em havendo a 

suspensão, o prazo volta a ser contado na data em que parou até que sejam 

completados os 75 dias para a AMR decidir o Requerimento de RO da 

Concessionária. Esta interpretação se extrai da própria definição jurídica 

do que seja uma suspensão de prazo, em oposição à interrupção de prazo, 

bem como do fato de que a Cláusula 17.4 expressamente afirma que o 

 
2 O prazo de 75 dias corridos terminaria no dia 12.06.2021 (sábado). Assim sendo, o termo final para 
publicação da decisão da AMS será no dia 14.06.2021 (segunda-feira), dia útil seguinte ao término do prazo 
de 75 dias. 
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prazo voltará a fluir “sem solução de continuidade”, ou seja, sem que haja 

dissolução de sua continuidade. 

No que diz respeito à decisão sobre o presente feito, se decidir por 

acolher o valor de tarifa proposto pela Concessionária em seu 

Requerimento de RO, a AMR deverá comunicar tal decisão à 

Concessionária no prazo máximo de 5 dias contados da data da decisão 

(Cláusula 17.5). E, no prazo máximo de 10 dias após tal comunicação, 

Concessionária e Poder Concedente celebrarão termo aditivo ao Contrato, 

cujo extrato será publicado na impressa oficial (Cláusula 17.8). 

Se, por outro lado, a AMR discordar, total ou parcialmente, do 

valor de tarifa proposto pela Concessionária em seu Requerimento de RO, 

tal decisão deverá ser devidamente fundamentada e informar o valor de 

tarifa fixado pela Agência Reguladora.  

A decisão de acolhimento ou rejeição do Requerimento da RO deve 

ser tomada no prazo máximo de 75 dias após o protocolo do Requerimento 

da RO (Cláusula 17.9). 

Em todo caso, o novo valor de tarifa a ser praticado pela 

Concessionária deverá ser amplamente divulgado com antecedência de 

pelo menos 30 dias do início da sua cobrança, tal como determina a 

Cláusula 17.10. 

Cabe pontuar, por fim, que, segundo a Cláusula 17.7, a ausência de 

decisão da AMR, acolhendo ou rejeitando o Requerimento de RO, dentro 

do prazo de 75 dias a que se refere a Cláusula 17.3 do Contrato, permitiria 

a correção do valor da tarifa cobrado pela Concessionária pelo valor 

proposto em seu Requerimento de RO, sem prejuízo de compensação em 

faturas futuras dos valores que eventualmente pagos a maior.  
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II. O DIREITO DA CONCESSIONÁRIA 

II.1. A lógica econômica das concessões de serviços 

públicos 

Alguns dos principais temas que têm gerado divergências entre a 

AMR e a Concessionária quanto à responsabilidade e quanto às 

consequências da inexecução de parte do objeto do Contrato nos quatro 

primeiros anos demandam, para sua adequada compreensão, um 

esclarecimento acerca da estrutura conceitual jurídica e econômica que 

disciplina uma concessão de serviços públicos, distinguindo-a de uma 

tradicional contratação de obra pública. Esta explanação é extremamente 

necessária para que se tenha clareza quanto às obrigações e riscos 

assumidos pelas partes no Contrato e, portanto, para a definição 

adequada do objeto da presente RO. 

Nos contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, a Administração Pública atua como “consumidora” de bens e 

serviços ofertados pelo mercado. Assim, por exemplo, em um contrato de 

obra pública, a Administração Pública “adquire”, por valor certo, a entrega 

da obra e a contratada assume apenas os riscos ordinários da construção e 

entrega de tal obra à Administração Pública pelo valor de sua proposta e 

conforme as especificações do projeto básico e o prazo constantes do edital 

de licitação.3 Uma vez entregue a infraestrutura construída (por exemplo, 

um reservatório de água), a sua operação e manutenção são de 

responsabilidade da Administração Pública.  

 
3 Prevalece nos contratos de obra pública o princípio da “vinculação ao instrumento convocatório”, nos 
termos do art. 3º, c/c art. 7º, § 2º, I e III, e art. 40, § 2º, I, da Lei nº 8.666/1993.  
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Neste cenário, a contratada não tem incentivo algum para 

considerar nas suas escolhas ao longo da construção os custos futuros das 

atividades de operação e manutenção daquela infraestrutura, visto que 

custos de operação e manutenção serão arcados pela Administração 

Pública. Essa é a razão pela qual a forma comum de controle da qualidade 

da obra nesses casos se dá por meio da exigência legal de realização de 

projeto de engenharia em nível de detalhamento de projeto básico para a 

licitação, estabelecendo não apenas especificações funcionais da obra, mas 

também as definições de engenharia, em relação, por exemplo, ao tipo e 

qualidade dos materiais a serem utilizados, as tecnologias e a metodologia 

construtiva.4 Essas especificações e definições constantes do projeto básico 

são vinculantes no caso dos contratos de obra pública da Lei Federal nº 

8.666/1993 exatamente porque elas são o instrumento principal de controle 

e fiscalização pela Administração Pública da qualidade da obra.  

Em sentido contrário, os contratos de concessão de serviço público 

se caracterizam, como regra, no que diz respeito à sua estrutura econômica, 

pela transferência conjunta para a concessionária das atividades — e dos 

riscos ordinários a elas associados — de elaboração de projeto, obtenção de 

financiamento, construção, operação e manutenção da infraestrutura e de 

exploração econômica, “por sua conta e risco”,5 da prestação do serviço 

público – cuja titularidade é do poder concedente.6  

Ou seja, o foco da atuação da concessionária é a prestação do 

serviço concedido no nível de qualidade exigido pela Administração 

Pública; a realização e entrega de obras, nesse contexto, funciona apenas 

como meio para o atingimento desse resultado, o que necessariamente gera 

 
4 Cf. art. 6º, IX, art. 7º, I e § 2º, I, da Lei Federal nº 8.666/1993.   

5 Cf. art. 2º, III, da Lei Federal nº 8.987/1995.  

6 Cf. art. 175 da CRFB/1988. 

ID: 284675 e CRC: CD1BC265



 

 
 

 Página 13 de 111 
 

as condições — i.e., incentivos e margem de liberdade — para que a 

concessionária procure escolher a forma mais eficiente de projetar, 

financiar, implantar, operar e manter a infraestrutura e prestar e explorar 

o serviço público concedido. 

Como os contratos de concessão transferem para a concessionária 

esse conjunto de atividades e os riscos ordinários a elas associados, a forma 

mais eficiente de estruturar o sistema de controle pela Administração 

Pública sobre a execução adequada do objeto contratual pela 

concessionária é definindo as obrigações da concessionária como 

“obrigações de resultado”, a partir do estabelecimento de indicadores de 

qualidade do serviço ou indicadores de resultado da infraestrutura. Os 

“critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço” 

são, inclusive, cláusulas essenciais dos contratos de concessão, nos termos 

do art. 23, III, da Lei Federal nº 8.987/1995.  

É justamente por isso que, diferente do que acontece em relação aos 

contratos de obras públicas regidos pela Lei Federal nº 8.666/1993, nas 

licitações de contratos de concessão comum a legislação não exige da 

Administração Pública que o edital de licitação venha acompanhado de 

estudo de engenharia em nível de detalhamento de projeto básico.7 Deve-

se assegurar à concessionária margem suficiente de liberdade para que ela 

possa escolher os caminhos que, no seu entendimento, sejam mais 

eficientes para o atingimento dos resultados na prestação dos serviços que 

o contrato de concessão lhe impõe.  

 
7 A Lei nº 8.987/1995, em seu art. 18, XV, exige tão somente que o edital de licitação contenha “elementos 
do projeto básico” que permitam a plena caracterização da obra, mas não é necessário o projeto básico. A 
Lei nº 11.079/2004, por sua vez, no art. 10, § 4º, determina que os “estudos de engenharia para a definição 
do valor do investimento da PPP deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto” (grifou-se). 
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A existência dessa razoável margem de liberdade da concessionária 

nas suas escolhas sobre como gerir as obrigações e riscos que assumiu 

tende a gerar ganhos de eficiência que retornam ao poder concedente e/ou 

aos usuários:  

▪ Nas licitações de contratos de concessão, isso tende a se refletir 

em maior competição e, consequentemente, propostas mais 

vantajosas para a Administração Pública e/ou para os usuários.8  

▪ Já durante a execução do contrato de concessão, a atribuição de 

maior liberdade da concessionária quanto à escolha dos meios 

e a concentração do foco da fiscalização da Administração 

Pública sobre o resultado da prestação do serviço público gera 

ganhos de eficiência associados à simplificação dos processos 

de monitoramento da execução contratual (fiscalização) e à 

consequente redução das disputas entre as partes quanto à 

responsabilidade por vícios de projeto e/ou de construção das 

infraestruturas. 

Assim é que a mudança do foco do controle público nas concessões 

dos “meios empregados” para os “resultados exigidos” é uma mudança 

fundamental em relação à tradição dos órgãos de controle brasileiros na 

fiscalização dos contratos administrativos regidos pela Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 
8 A depender se o critério de julgamento da licitação escolhido for “a maior oferta, nos casos de pagamento 
ao poder concedente pela outorga da concessão” (art. 15, II, da Lei nº 8.987/1995), ou “o menor valor da 
tarifa do serviço público a ser prestado” (art. 15, I, da Lei nº 8.987/1995).   
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Vale frisar: nos contratos de concessão, não apenas é viável como é 

desejável a transferência para as concessionárias (i) das obrigações de 

elaboração dos projetos, financiamento, construção, operação e 

manutenção das infraestruturas envolvidas na prestação dos serviços 

públicos, bem como (ii) dos riscos ordinários associados a essas atividades 

– incluindo, por exemplo, o risco de variação justificável dos custos 

originalmente estimados para a sua execução.  

A rigor, o Erário e/ou os usuários se beneficiam da transferência de 

riscos para a iniciativa privada: por um lado, a perspectiva de poderem se 

apropriar dos ganhos de eficiência que vierem a ser gerados pela gestão 

adequada dos riscos atribuídos à concessionária faz com que as licitantes 

ofereçam propostas mais vantajosas (por exemplo, um menor valor de 

tarifa ou um maior valor de outorga) do que o valor limite estipulado pela 

Administração Pública no edital de licitação; por outro lado, se a 

implantação do projeto custar bem mais do que o valor originalmente 

estimado pela Administração Pública no edital de licitação, ou se ocorrer 

de as receitas geradas pelo projeto serem muito inferiores às estimadas, em 

qualquer desses casos, caberá à concessionária arcar com os prejuízos – 

desde que essas variações de custos e receitas na realidade em relação ao 

que havia sido estimado tenham ocorrido como consequência normal 

dos riscos ordinários que a concessionária assumiu, ligados à concepção, 

implantação, operação e manutenção da infraestrutura utilizada na 

prestação e exploração econômica do serviço público concedido.  

Como demonstrado a seguir, essa lógica comum aos contratos de 

concessão, na qual há (i) a transferência de atividades e riscos ordinários e 

inerentes à exploração do serviço à concessionária e (ii) a concentração do 

foco da fiscalização sobre os resultados exigidos, e não sobre os meios 

empregados, também se aplica no presente caso. 
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Isso porque o Contrato define em sua Cláusula 4.1 as obrigações da 

Concessionária no que concerne à prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário como obrigações de 

resultado. No item “4. Especificações dos Serviços” do Termo de 

Referência (Anexo I do Edital) são estabelecidas, tendo por base o disposto 

no Plano Municipal de Saneamento Básico (Anexo I do Contrato) as metas 

quantitativas (cobertura de água, perdas e cobertura de esgoto) e os 

indicadores de desempenho na prestação dos serviços (Indicadores 

Técnicos para o Sistema de Abastecimento de Água; Indicadores Técnicos 

para o Sistema de Esgotamento Sanitário; e Indicadores Gerenciais).  

Essas metas e indicadores de desempenho deveriam ser respeitadas 

pelas licitantes na elaboração de suas propostas e são vinculantes para a 

Concessionária. Conforme exposto no Termo de Referência, trata-se de 

indicar “quais serão os parâmetros e indicadores de qualidade que serão 

monitorados e atingidos ao longo do tempo” (grifou-se). 

É por isso que essas metas e indicadores de desempenho 

constituem, precisamente, o foco da atividade de fiscalização pela AMR 

do cumprimento do Contrato pela Concessionária. Segundo a lógica 

econômica própria dos contratos de concessão, buscou-se definir no 

Contrato, de forma obrigatória e vinculante, os resultados exigidos da 

prestação dos serviços, permitindo que a Concessionária, desde que 

observe a legislação e regulamentação especificamente aplicáveis a cada 

matéria, escolha livremente os meios que empregará para produzir esses 

resultados. É exatamente esse o conceito que se encontra expressamente 

refletido na Cláusula 6.14 do Contrato: 

“6.14. Na prestação dos serviços públicos, a CONCESSIONÁRIA terá 

ampla liberdade na direção de seus negócios, investimento, pessoal, 

material e tecnologias, observadas a legislação específica, as normas 
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regulamentares, as instruções e determinações da entidade 

reguladora, respeitadas as prescrições deste CONTRATO.”  

A contrapartida a essa liberdade de escolha da Concessionária 

quanto aos meios que empregará para atingir os resultados da prestação 

dos serviços exigidos pelo Contrato é a atribuição à Concessionária dos 

riscos ordinários associados a essas atividades. Justamente por isso é que, 

nos termos da Cláusula 8.1 do Contrato, a Concessionária assume integral 

responsabilidade por todos os riscos e obrigações inerentes à exploração 

da Concessão.  

Ou seja, salvo nas hipóteses de ocorrência de eventos cuja 

responsabilidade foi alocada por lei ou pelo Contrato (Cláusula 8.2) ao 

Poder Concedente, se os meios originalmente escolhidos pela 

Concessionária em suas propostas comercial e técnica para o cumprimento 

de suas obrigações se revelarem, na realidade da prestação dos serviços ao 

longo do prazo da Concessão, insuficientes para o atingimento dos 

resultados exigidos pelo Contrato (metas e indicadores de desempenho), 

caberá à Concessionária arcar com o custo das medidas necessárias para 

suprir essa insuficiência e, assim, atingir os resultados a que está vinculada. 

De outra parte, se o cenário inverso se materializar, caberá à 

Concessionária desfrutar dos benefícios de sua eficiência. 

É necessário, portanto, que se interprete o Contrato de forma 

sistemática e alinhada ao objetivo de promover a busca da eficiência da 

Concessionária na prestação dos serviços objeto da Concessão. Por 

exemplo, o disposto nas Cláusulas 4.5 acerca do cumprimento pela 

Concessionária das condições estabelecidas em suas propostas técnica e 

comercial e na Cláusula 15.189 sobre a comprovação dos investimentos “no 

 
9 Na verdade, ao empregar os termos “patamar” e “estimado”, a Cláusula 15.18 do Contrato já demonstra 
que sua correta leitura não implica que a Concessionária seja obrigada a despender exatamente o valor 
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patamar do valor estimado no edital ou na proposta vencedora” não pode ser 

interpretado para significar que a Concessionária está, por exemplo, 

obrigada a substituir o número exato de hidrômetros que estimou em sua 

proposta técnica ou a investir os valores exatos de investimento, ano a ano, 

que estimou em sua proposta comercial.  

Nesse contexto, não há que se falar em desequilíbrio contratual por 

variação dos custos incorridos pela Concessionária e aqueles estimados em 

sua proposta comercial, visto que a matriz de riscos contratual atribui à 

Concessionária a responsabilidade pelos os riscos e obrigações inerentes à 

exploração da Concessão. O equilíbrio contratual é verificado a partir da 

observância da matriz de riscos previstas no Contrato, e não a partir do 

montante despendido em investimentos pela Concessionária. 

Assim, as informações apresentadas pela Concessionária em sua 

proposta comercial, quais sejam, aquelas relativas aos valores dos 

investimentos, ao cronograma esperado para os respectivos desembolsos, 

aos quantitativos físicos de investimentos, assim como ao cronograma de 

execução, são meras estimativas, não vinculantes. A função de tais 

informações na proposta comercial e na proposta técnica é apenas de 

demonstrar à comissão de licitação a coerência e viabilidade econômico-

financeira do planejamento considerado pela Concessionária (então 

licitante) na precificação de sua proposta de valor de tarifa.10 

 
indicado. O próprio Contrato não indica qual “patamar” é esse – haveria uma margem a ser cumprida? De 
quantos pontos percentuais? O Contrato é totalmente silente em relação à definição do “patamar”. 
Ademais, o Contrato é absolutamente expresso ao afirmar que os valores referenciais do edital e da 
proposta apresentada na licitação são apenas estimativas, não rubricas a serem verificadas em seu aspecto 
físico-financeiro, projeções usadas para que se mantenha o Contrato em estado de equilíbrio, observando-
se a matriz de riscos. 

10 É o que se depreende das instruções contidas no Anexo V – Informações para Elaboração da Proposta 
Comercial e no Anexo IV – Informações para Elaboração da Proposta Técnica do Edital: “ANEXO V - 
INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL A PROPOSTA COMERCIAL será composta de 
duas partes, a saber: a. Carta de Apresentação da proposta (MODELO A) indicando o valor do FATOR K, cujo 
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Essas informações não são, portanto, vinculantes para a 

Concessionária, visto que ela se obriga tão somente a atingir os resultados 

exigidos pelo Contrato na prestação dos serviços, e não aos meios de 

obtenção. Desde que a Concessionária ofereça o serviço nos parâmetros de 

desempenho previstos contratualmente, caberá a ela a escolha dos meios, 

materiais e tecnologias a serem empregados para obtenção de tal resultado, 

deixando espaço para ganhos de eficiência que poderão ser 

compartilhados com os usuários e o Município. Assim, os investimentos 

descritos na proposta comercial são o meio estimado pela Concessionária 

para cumprimento das obrigações de resultado previstas pelo Contrato. 

Assumir o contrário, significaria esvaziar a matriz de riscos prevista 

no Contrato, atribuindo indevidamente ao Poder Concedente todo o risco 

de que a realidade da Concessão não se comporte conforme o estimado nas 

propostas da Concessionária. Qualquer montante incorrido pela 

Concessionária acima dos valores da proposta comercial seria considerado 

 
valor máximo é de 1,000, a ser aplicado sobre os valores das tarifas de água e esgoto constantes da Tabela 
1 e sobre os preços públicos dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES constantes da Tabela 2, e a validade da 
proposta; b. Plano de Negócios da LICITANTE (MODELO B), apresentado conforme detalhamento a seguir, 
para fins de verificação da adequação entre a PROPOSTA TÉCNICA e a PROPOSTA COMERCIAL, bem como 
permitir a verificação da viabilidade do projeto proposto pela LICITANTE. (...) MODELO B - DETALHAMENTO 
DO PLANO DE NEGÓCIO, do ANEXO V - INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL “1. 
APRESENTAÇÃO A LICITANTE deverá apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL contendo, além do FATOR K, o 
seu Plano de Negócios, de modo a evidenciar o planejamento econômico-financeiro decorrente de sua visão 
sobre os modos concretos pelos quais pretende cumprir os compromissos contratuais na hipótese de vencer 
a LICITAÇÃO. O planejamento econômico-financeiro deverá ser plenamente compatível com o planejamento 
físico que lhe corresponde, este por sua vez referido ao apresentado na PROPOSTA TÉCNICA da LICITANTE.” 
(grifou-se) “ANEXO IV INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (...) PARTE 3 – 
PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 15 pontos As LICITANTES deverão 
apresentar um plano de trabalho com o planejamento de todas as obras necessárias para o sistema de 
abastecimento de água, conforme projeção populacional e parâmetros estabelecidos no Termo de 
Referência/ Elementos de Projeto Básico, Anexo I, deste Edital. O Plano de Trabalho deverá descrever e 
quantificar as ações e obras necessárias, justificando-as em função dos objetivos e metas a serem 
alcançados.”  
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risco do Poder Concedente e, por conseguinte, deveria ser fruto de 

reequilíbrio em favor da Concessionária.  

Neste caso, como custos a maior não seriam de responsabilidade da 

Concessionária, não haveria quaisquer incentivos para geração de 

eficiência na prestação dos serviços. Quaisquer variações, para mais ou 

para menos, entre os custos estimados pela Concessionária e o que foi 

efetivamente realizado teriam que ser objeto de reequilíbrio econômico-

financeiro — o que, como se verá nos próximos tópicos, não se coaduna 

com os próprios objetivos da RO.11 

Em resumo, portanto, para a avaliação na presente RO da 

ocorrência de eventos de desequilíbrio da equação econômico-financeira 

contratual que tenham causado efeitos prejudiciais ou benéficos à 

Concessionária, é fundamental que se tenha clareza acerca das 

obrigações e riscos assumidos pelas partes, considerando a estrutura 

conceitual jurídica e econômica das concessões de serviços públicos, que 

não se confunde com aquela que se aplica a uma tradicional contratação de 

obra pública. Demonstra-se, a seguir, que as obrigações e riscos assumidos 

 
11 Além de esvaziar os propósitos da RO, esta inadequada interpretação das Cláusulas 4.5 e 15.18 gerariam 
completa desfiguração da matriz de riscos do Contrato e anulação de qualquer incentivo para que a 
Concessionária busque ser eficiente na gestão de seus custos, em prejuízo dos usuários (uma vez que, se 
os custos realizados forem maiores do que os estimados, ela deverá ser compensada por meio de 
reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato). Restariam frontalmente violados os princípios da 
eficiência e da modicidade tarifária na prestação dos serviços públicos (art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº 
8.987/1995).  

Tal circunstância significaria, também, subversão do modelo de regulação por tarifa teto – estratégia de 
regulação que cria incentivos para que a concessionária adote uma gestão mais eficiente do negócio, 
gerando os benefícios acima mencionados para os usuários e para o poder concedente –, com imposição 
de uma regulação por custos, que, como demonstra a experiência internacional sobre o tema, tende a 
gerar uma prestação de serviços mais custosa e menos eficiente para os usuários por parte das 
concessionárias. 

Além de desfigurar o regime regulatório contratual e o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, isto 
representaria violação da proteção conferida aos particulares contratados da Administração contra 
alterações sem sua prévia concordância de cláusulas econômicas dos contratos administrativos, prevista 
no artigo 58, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
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pela Concessionária compõem um dos termos da equação econômico-

financeira do Contrato, cuja definição é o ponto de partida para a análise 

empreendida na presente RO. 

II.2. Regime regulatório contratual e o direito ao equilíbrio 

econômico-financeiro 

O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão é 

alcançado pela manutenção, ao longo do prazo contratual e segundo as 

condições do contrato, da equação inicial composta, por um lado, pela 

remuneração da concessionária e, por outro lado, pelas obrigações e riscos 

por ela assumidos. Como sua estruturação contratual pode impactar 

diretamente os incentivos e níveis de eficiência das partes contratantes, o 

sistema de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro constitui parte 

fundamental dos contratos de concessão,12 tendo a importante função de 

estabelecer mecanismos para a realização de compensações econômicas 

e/ou financeiras à parte que foi atingida pelas consequências da 

materialização de evento cuja responsabilidade foi atribuída por lei ou pelo 

contrato à outra parte.  

No presente caso, o Contrato de Concessão prevê dois mecanismos 

destinados à garantia desse pressuposto básico de manutenção da sua 

equação econômico-financeira e do consequente equilíbrio econômico-

financeiro contratual: a revisão extraordinária (prevista na Cláusula 18ª), 

 
12 As três principais partes dos contratos de concessão, cuja estruturação adequada é essencial para a 
maximização da sua eficiência, são: (i) o cerne do contrato (indicadores de serviço, obrigações de 
investimento e sistema de remuneração da concessionária), (ii) a matriz de riscos contratual, e (iii) o 
sistema de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual. Para maios detalhes confira: 
RIBEIRO, Mauricio Portugal. A necessidade de aperfeiçoamento da distribuição de riscos a ser prevista nos 
novos contratos de concessão de rodovias do Estado de São Paulo. Disponível em 
http://www.portugalribeiro.com.br/wpp/wp-content/uploads/rodovias-sp-distribuicao-de-riscos-
publicado-env.pdf. 
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pela qual as partes podem, a qualquer tempo, recompor o equilíbrio 

quando se verificar a ocorrência de algum evento que, de acordo com a 

matriz de riscos contratual, desequilibre a equação econômico-financeira; 

e a RO (prevista na Cláusula 17ª), cujas funções são, quadrienalmente, 

promover a reavaliação das condições de mercado, em função da revisão 

do Plano Municipal de Saneamento Básico, e compensar seus impactos 

sobre a equação econômico-financeira e o equilíbrio contratual. Além 

disso, se estabelece na Cláusula 15.1 do Contrato de Concessão que: 

“15.1. Constitui condição fundamental do regime jurídico da 

CONCESSÃO a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste 

CONTRATO.” (grifou-se) 

Dessas constatações e do próprio direito das partes à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro decorrem duas consequências:  

(i) o dever de respeitar as condições econômico-financeiras 

originalmente pactuadas – incluindo a alocação dos riscos 

entre as partes –, que constituem o parâmetro da Concessão 

em estado de equilíbrio econômico-financeiro; e  

(ii) o dever de neutralizar toda e qualquer circunstância que 

impacte tais condições, de modo a manter ou restabelecer o 

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, 

por meio dos mecanismos de compensação entre as partes.  

Fundamental, portanto, esclarecer qual é, segundo o Contrato, esse 

parâmetro que representa a Concessão em estado de equilíbrio econômico-

financeiro. No presente caso, assim como normalmente acontece nas 

concessões comuns dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário à iniciativa privada, esse parâmetro é o fluxo de 

caixa descontado constante do plano de negócios que integra a proposta 

comercial da licitante vencedora. Esse documento representa 
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inicialmente, para fins regulatórios, o contrato em estado de equilíbrio 

econômico-financeiro, conforme previsto nas Cláusulas 15.2 e 15.4: 

“15.2. É pressuposto básico da equação econômico-financeira que 

regula as relações entre CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA o 

permanente equilíbrio entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e as 

receitas da CONCESSÃO. 

(...) 

15.4. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO será implementada tomando como base a Taxa Interna de 

Retorno - TIR do projeto, considerada na proposta comercial.” (grifou-

se) 

Neste mesmo sentido, o item 37.5 do Edital da Concessão assim 

estabeleceu: 

“37.5 Para cumprimento do disposto no item 37.3 a ENTIDADE 

REGULADORA instaurará procedimento de REVISÃO ordinária do 

CONTRATO a cada 04 (quatro) anos, tendo como base a manutenção 

da TIR – Taxa Interna de Retorno apresentada na Proposta, objetivando 

a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a 

modicidade tarifária da exploração dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.” 

Como se vê, a variável dependente do fluxo de caixa descontado do 

plano de negócios da proposta comercial que permite aferir o “permanente 

equilíbrio” mencionado na Cláusula 15.2 do Contrato é a taxa de 

rentabilidade – a taxa interna de retorno (“TIR”) – resultante desse fluxo 

de caixa. Logo, todo processo de reequilíbrio (seja em sede de revisão 

extraordinária ou de RO) deve ter por objetivo final preservar a TIR 

original da proposta comercial, tal como expressamente registrado no item 

37.5 do Edital e na Cláusula 15.4 do Contrato.  
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Ou seja, é com base na variação da TIR resultante do fluxo de caixa 

descontado da proposta comercial que será possível mensurar eventuais 

desequilíbrios gerados à equação econômico-financeira contratual, 

assim como avaliar as formas de se realizar o seu reequilíbrio. Também 

no processo de revisão periódica ordinária a TIR original da proposta 

comercial deverá ser respeitada. É o que se verifica na Cláusula 17.2 do 

Contrato: 

“17.2. A cada 04 (quatro) anos, contados a partir da data da assinatura 

do presente CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à 

entidade reguladora o requerimento de revisão, contendo todas as 

informações e dados necessários à análise do referido pedido, 

acompanhado de "relatório técnico" que demonstre, inequivocamente, 

o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais componentes 

de custos e seus reflexos sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA, que 

definam o valor das tarifas, de acordo com a proposta comercial” 

(grifou-se) 

Assim é que, como regra, o fluxo de caixa descontado do plano de 

negócios da proposta comercial da Concessionária é a fonte das 

informações (projeções de demanda, oferta, receitas, custos etc.) a serem 

utilizadas como referência para a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato. 

II.3. Objetivos da revisão periódica ordinária 

A Cláusula 17.1 do Contrato indica os objetivos da RO. Confira-se: 

“17.1. A CONCESSIONÁRIA terá direito à revisão periódica ordinária do 

valor das tarifas a cada 04 (quatro) anos, objetivando a reavaliação das 

condições de mercado, que também será o momento de ajustes que 

captem possíveis distorções, para mais ou para menos, nos custos dos 

serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento 

sanitário, nas metas previstas no Plano Setorial de Abastecimento de 
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Água Potável e Esgotamento Sanitário, nos insumos em geral, 

consoante as disposições deste CONTRATO e seus Anexos, bem como 

na proposta comercial, que sejam decorrentes de perdas justificáveis 

ou ganhos (tecnológicos ou de produtividade) na exploração dos 

serviços públicos de abastecimento de água potável.” (grifou-se) 

Ou seja, são objetivos da RO a realização de (i) “reavaliação das 

condições de mercado” e de (ii) “ajustes que captem possíveis distorções, 

para mais ou para menos, [a] nos custos dos serviços públicos de 

abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, [b] nas metas 

previstas no Plano Setorial de Abastecimento de Água Potável e 

Esgotamento Sanitário, [c] nos insumos em geral, consoante as disposições 

deste CONTRATO e seus Anexos, bem como [d] na proposta comercial (...) 

decorrentes de perdas justificáveis ou ganhos (tecnológicos ou de 

produtividade)”. Verifica-se, assim, expressa determinação contratual no 

sentido de que, nas revisões periódicas ordinárias se avaliem os impactos 

de eventos de desequilíbrio sobre a proposta comercial. 

Quanto ao objetivo de “reavaliação das condições de mercado”, 

impõe-se a necessidade de averiguar se houve revisão do Plano Municipal 

de Saneamento Básico e se tal revisão alterou premissas referentes às 

“condições de mercado” que embasaram a proposta comercial apresentada 

pela Concessionária. Sabe-se que, nos termos do art. 11 da Lei Federal nº 

11.445/2007, é condição de validade dos contratos que tenham por objeto a 

prestação de serviços públicos de saneamento básico a compatibilidade 

com o respectivo plano municipal ou regional de saneamento básico 

considerado na origem da contratação.  

Daí por que, sempre que alteradas pela revisão do Plano Municipal 

de Saneamento Básico as premissas referentes às “condições de mercado” 

que embasaram a proposta comercial apresentada pela Concessionária, os 

impactos de tais alterações sobre o equilíbrio econômico-financeiro 
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contratual haverão de ser compensados. É neste sentido que afirmam, 

inclusive, os itens 37.6 e 37.7 do Edital de Concessão: 

“37.6 Em até 60 (sessenta) dias após a data de revisão do PLANO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, a CONCESSIONÁRIA deverá 

encaminhar a Entidade Reguladora o requerimento de REVISÃO 

Ordinária, contendo todas as informações e dados necessários à análise 

da REVISÃO, acompanhado de “relatório técnico” que demonstre o 

desempenho comparativo com o Plano de Negócios da 

CONCESSIONÁRIA, com o objetivo da manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO. 

37.7 As TARIFAS e os encargos da concessão poderão ser revistos, para 

mais ou para menos, visando restabelecer a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os encargos da CONCESSIONÁRIA, 

incluindo os investimentos, e a retribuição dos USUÁRIOS, expressa no 

valor da TARIFA, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-

financeiro inicial do CONTRATO.” (grifou-se) 

Não houve, para a presente RO, a revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Ariquemes. De modo que não cabe, no presente 

Requerimento de RO e no processo de RO a ser instaurado, tratar da 

“reavaliação das condições de mercado”.  

Por outro lado, vê-se que a RO também tem por função a “rever 

ordinariamente” (Cf. item 37.3 do Contrato) o equilíbrio econômico-

financeiro para correção de distorções causadas pela materialização de 

eventos de desequilíbrio havidos no período e eventualmente não 

saneados em sede de revisão extraordinária. Isso decorre da indicação 

contratual de que nas revisões periódicas ordinárias devem ocorrer 

“ajustes que captem possíveis distorções, para mais ou para menos”, nos 

seguintes itens, mencionados sequencialmente pela Cláusula 17.1: “[a] nos 

custos dos serviços públicos de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário, [b] nas metas previstas no Plano Setorial de 
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Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário, [c] nos insumos 

em geral, consoante as disposições deste CONTRATO e seus Anexos, [d] 

bem como na proposta comercial”. 

A Cláusula 17.1, entretanto, impõe uma condição para que as 

distorções nesses quatro itens sejam objeto de ajustes em sede de revisão 

periódica ordinária. Conforme a parte final da cláusula, é preciso que tais 

distorções sejam “decorrentes de perdas justificáveis ou ganhos 

(tecnológicos ou de produtividade) na exploração dos serviços públicos 

de abastecimento de água potável”.  

Pelo exposto nos itens II.1 e II.2 deste Requerimento de RO, quanto 

à relação entre os sistemas de conservação do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato de Concessão e a matriz de riscos, fica evidente que 

as “perdas justificáveis” a que se refere a cláusula citada nada mais são que 

os impactos de eventos de desequilíbrio, ou seja, hipóteses em que uma 

parte venha a sofrer os efeitos (positivos ou negativos) de eventos cuja 

responsabilidade foi atribuída, pelo Contrato e/ou pela legislação 

aplicável, à outra parte. É justamente na RO que deve ocorrer a correção 

das distorções na proposta comercial geradas por eventos cujo risco foi 

assumido pelo Poder Concedente. 

Por outro lado, no que diz respeito aos “ganhos (tecnológicos ou de 

produtividade)”, tem-se que, em concessões regidas por um modelo 

regulatório contratual (em oposição a um modelo de regulação 

discricionária) e por preço-teto (em oposição a um modelo de regulação por 

custo do serviço)13, a distribuição de ganhos de produtividade ocorre 

conforme a matriz de riscos contratual:  

 
13 Para uma revisão e resumo da literatura sobre modelos regulatórios de preço em setores de 
infraestrutura, ver: CAMACHO, Fernando Tavares; RODRIGUES, Bruno da Costa Lucas. Regulação 
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▪ Em relação aos riscos atribuídos à Concessionária, os ganhos 

de produtividade já foram distribuídos no momento da 

licitação, em que houve a competição pelo mercado (como 

instrumento regulatório substitutivo da regulação no 

mercado, inviável nesse caso por tratar-se de monopólio 

natural). Dessa forma, eventuais ganhos de produtividade da 

Concessionária decorrentes da gestão de riscos por ela 

assumidos na Concessão não devem ser objeto de uma 

“redistribuição” ao longo do prazo contratual. É dizer, como 

eventuais ganhos de produtividade relacionados aos riscos 

atribuídos à Concessionária já foram precificados na sua 

proposta comercial, na ocasião da licitação, redistribuí-los 

novamente ao longo da Concessão romperia com a lógica de 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 

▪ Por outro lado, os ganhos de produtividade relativos aos 

riscos atribuídos ao Poder Concedente devem ser distribuídos 

sempre que, conforme previsto na Cláusula 17.1, se corrige 

uma distorção benéfica à Concessionária decorrente de 

“ganhos tecnológicos” ou de “ganhos de produtividade” 

gerados por eventos que são riscos do Poder Concedente 

(como, por exemplo, a imposição pelo Poder Concedente da 

adoção pela Concessionária de uma nova tecnologia ou uma 

nova metodologia de gestão para a prestação dos serviços – 

i.e., uma alteração unilateral do Contrato). 

Cabe esclarecer, nesse ponto, o conceito de “ganho de 

produtividade”, diferenciando-o do conceito de eficiência. Um ganho de 

produtividade significa produzir mais a partir do uso da mesma 

quantidade de insumos. Embora, indubitavelmente, o aumento de 

 
econômica de infraestruturas: como escolher o modelo mais adequado? Revista do BNDES, Rio de Janeiro, 
n. 41, p. 257-287, jun. 2014. 
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produtividade indique, também, uma melhora em termos de eficiência, os 

dois conceitos nem sempre estarão vinculados. Isso porque ganhos de 

eficiência podem decorrer de fatores que não incluem aumento de 

produtividade.  

O exemplo a seguir deixa claro tanto a distinção entre os conceitos 

de ganho de produtividade e ganho de eficiência quanto as hipóteses 

contratuais de ajustes para correção de distorções por ganhos obtidos pela 

Concessionária:  

▪ Ganho de eficiência, sem ganho de produtividade, que não 

deve ser objeto de ajuste por se tratar de risco assumido pela 

Concessionária: a redução de custos da Concessionária 

decorrente de negociação com fornecedores do preço de um 

produto químico por ela utilizados no tratamento de esgoto 

configura um ganho de eficiência. No entanto, não constitui 

um ganho de produtividade.  

▪ Ganho de eficiência, com ganho de produtividade que não 

deve ser objeto de ajuste por se tratar de risco assumido pela 

Concessionária: Seguindo no mesmo exemplo, haveria ganho 

de produtividade da Concessionária ligado a um risco por ela 

assumido se, com a mesma quantidade do produto químico 

em questão, a Concessionária passasse a tratar um volume 

maior de esgoto do que o que anteriormente tratava (i.e., um 

aumento de produtividade). Embora esse ganho de 

produtividade também configure um ganho de eficiência – 

i.e., tenha como resultado para a Concessionária uma redução 

de custos –, ambos não se confundem conceitualmente. 

▪ Ganho de eficiência, com ganho de produtividade que deve 

ser objeto de ajuste por se tratar de risco assumido pelo 

Poder Concedente: Ainda no mesmo exemplo, haveria um 
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ganho de produtividade a ser objeto de ajuste, nos termos da 

Cláusula 17.1 do Contrato, se a razão do aumento da 

produtividade no uso do produto químico em questão fosse 

resultado de evento cujo risco foi atribuído ao Poder 

Concedente. Imagine que o Poder Concedente tivesse alterado 

o Contrato para obrigar a utilização pela Concessionária de 

metodologia de armazenamento ou de manipulação do 

produto que gerasse produtividade maior do que aquela que 

vinha sendo obtida pela Concessionária na sua aplicação. 

Nesse caso, os ganhos de produtividade da Concessionária 

resultantes da alteração contratual imposta pelo Poder 

Concedente (risco do Poder Concedente) deveriam ser 

considerados no processo de reequilíbrio econômico-

financeiro decorrente alteração contratual, o que implicaria a 

realização de ajustes para captar as distorções decorrentes de 

tais ganhos. Importante observar, simetricamente, que, na 

hipótese de a referida alteração contratual gerar perdas – e não 

ganhos – de produtividade, tais perdas também seriam objeto 

de reequilíbrio econômico-financeiro (dessa vez em favor da 

Concessionária). 

Produtividade e eficiência são, portanto, conceitos distintos, que não 

necessariamente se acompanham. Isto é o que se percebe, inclusive, no art. 

50 da Lei Municipal nº 1.658/2011, que, dentro da seção que trata das 

revisões tarifárias, expressamente estabelece que (i) as revisões ordinárias 

objetivam a apuração e a distribuição dos ganhos de produtividade com os 

usuários e a reavaliação das condições de mercado (inciso I), sendo certo 

que (ii) os ganhos de eficiência apurados pertencem integralmente à 

Concessionária (§ 2º). Veja-se: 

“Art. 50. As revisões compreenderão a reavaliação das condições da 

prestação dos serviços e das tarifas e de outros preços públicos 
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praticados, para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 

nos termos do estabelecido no instrumento de contrato, e poderão ser: 

I – periódicas, realizadas a cada quatro anos, objetivo a apuração e a 

distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a 

reavaliação das condições de mercado;  

(...) 

§ 2º Fica estabelecido, como mecanismo tarifário de indução à 

eficiência, que os ganhos dela decorrentes pertencerão integralmente 

ao prestador dos serviços; 

Além disso, uma maior ou menor eficiência na gestão dos serviços 

está no conjunto dos riscos atribuídos à Concessionária, que se aproveita 

dos resultados benéficos de uma gestão eficiente e suporta os ônus de 

ineficiências na prestação dos serviços. É o que se verifica, inclusive, na 

lógica econômica das concessões de serviços públicos e que, conforme 

exposto nos tópicos II.1 e II.2, encontra-se estabelecida no Contrato, 

segundo a qual a Concessionária se obriga a atingir os resultados exigidos 

para a prestação dos serviços (metas e indicadores de desempenho) e tem 

liberdade para, observadas as disposições legais e regulamentares 

específicas sobre cada matéria, escolher os meios que empregará para 

tanto, assumindo os riscos ordinários decorrentes de suas escolhas. 

A Cláusula 17.1 não trata, porém, da distribuição “genérica” desses 

ganhos de eficiência (ligados ou não a ganhos de produtividade) 

decorrentes de riscos da Concessionária, e sim, de maneira específica, da 

distribuição dos ganhos tecnológicos ou de produtividade decorrentes de 

eventos cujo risco é do Poder Concedente. Por conta disso, a 

Concessionária passa a descrever nos próximos tópicos os riscos do Poder 

Concedente que se consubstanciaram em eventos de desequilíbrio e que, 

portanto, devem ser apreciados nesta revisão periódica ordinária, uma vez 
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que, tendo sido por ela indevidamente suportados, impactaram o 

equilíbrio econômico-financeiro da Concessão. 

II.4. Pleitos da Concessionária na presente RO 

Qualquer processo de revisão (ordinária ou extraordinária) do 

equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão é composto 

por pelo menos três etapas fundamentais: (i) a primeira etapa consiste na 

caracterização do evento de desequilíbrio e, consequentemente, do direito 

da parte ao reequilíbrio econômico-financeiro; (ii) a segunda etapa é a 

definição da metodologia a ser empregada para a mensuração do 

desequilíbrio causado à equação econômico-financeira do contrato; e (iii) a 

terceira etapa abrange o cálculo do reequilíbrio e a escolha da forma de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro – isso é, da medida 

específica que será adotada para reequilibrar o contrato de concessão, 

neutralizando os efeitos dos eventos de desequilíbrio sobre a 

concessionária. 

Nos próximos tópicos, a Concessionária abordará cada uma dessas 

etapas, indicando: (i) os eventos de responsabilidade do Poder 

Concedente, que impactaram o equilíbrio econômico-financeiro no 

período de referência da presente RO (tópico II.4.1); (ii) a dimensão do 

impacto de tais eventos sobre o equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato (tópico II.4.2); e, por fim, (iii) suas conclusões e pedidos, com 

indicação do valor de tarifa que entende necessário para que o Contrato 

seja considerado reequilibrado após a realização da presente RO (tópico 0). 
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II.4.1. Eventos de responsabilidade do Poder Concedente 

II.4.1.1. Inviabilidade de implantação do sistema de 

esgotamento sanitário dentro do cronograma 

pactuado entre as partes e seus impactos sobre as 

metas contratuais 

Os diversos atrasos do Município na realização dos atos para 

desapropriação das áreas onde seriam construídas a Estação Elevatória de 

Esgoto (EEE) e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) impactaram 

diretamente o cumprimento do cronograma previsto na proposta 

comercial da Concessionária e abalaram o equilíbrio econômico-financeiro 

da Concessão, razão pela qual tal acontecimento deve ser considerado 

causa justificadora de inexecuções contratuais e evento de desequilíbrio a 

ser sanado na presente RO, nos termos das Cláusulas 8.2, letra “c”, 27.1 e 

39.1 do Contrato. 

Como apontado pela Concessionária em diversas oportunidades 

(Doc. 6), algumas das obrigações da Concessionária foram diretamente 

impactadas pela materialização de fato cujo risco foi contratualmente 

alocado ao Município, como, por exemplo, o atraso, por parte do Poder 

Concedente, na liberação das áreas para construção da EEE e da ETE e a 

alteração da concepção do sistema de esgotamento sanitário fixado no 

Plano Diretor do Município. 

Estes eventos constituem atos da administração que impactaram o 

equilíbrio econômico-financeiro da Concessão e até hoje retardam o 

cumprimento do Contrato, constituindo-se em causas justificadoras de 

inexecuções contratuais da Concessionária, exonerando-a da 
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responsabilidade pelo atraso no cumprimento de suas obrigações, 

conforme a Cláusula 39.1 do Contrato: 

“39.1. No caso de inexecução total ou parcial deste CONTRATO, 

decorrente diretamente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, 

ato da administração ou de interferências imprevistas, que retardem 

ou impeçam o cumprimento deste CONTRATO, devidamente 

justificados e aceitos pelo PODER CONCEDENTE, ficará a 

CONCESSIONÁRIA exonerada de responsabilidade pelo atraso no 

cumprimento do cronograma de obras e serviços e das demais 

obrigações oriundas do CONTRATO”. 

 Como destacado em outras oportunidades, os 

descumprimentos de obrigações do Poder Concedente (Cláusula 27.1 do 

Contrato) quanto à desapropriação necessária para a instalação da EEE e 

da ETE têm impedido a Concessionária de cumprir o cronograma 

referencial que estimou em suas propostas técnica e comercial. De acordo 

com o Contrato, a responsabilidade pela desapropriação de imóveis 

necessários à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário no Município é assim disposta entre as partes:  

“27.1 Caberá ao PODER CONCEDENTE declarar de utilidade púbica, 

bem como promover desapropriações, instituir servidões 

administrativas, propor limitações administrativas e, permitir à 

CONCESSIONÁRIA, ocupar provisoriamente bens imóveis necessários à 

execução e conservação de obras e serviços vinculados à Concessão.  

27.2 Os ônus decorrentes das desapropriações ou imposição de 

servidões administrativas, ou de obtenção e anuências, seja por acordo, 

sejam pela propositura de ações judiciais são de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA.” 

Fato é que, conforme narrado na Carta ARI nº 427/2019 (Doc. 6), a 

Concessionária vem empreendendo seus melhores esforços para que sejam 

disponibilizadas o quanto antes as áreas necessárias para implantação da 
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EEE e ETE, cuja definição é necessária para o adequado planejamento e 

dimensionamento da rede de esgotamento sanitário. Isso porque o sistema 

de esgotamento sanitário funciona por gravidade, de forma que o projeto 

das redes e elevatórias deve levar em consideração a elevação do terreno 

em relação à localidade da ETE, direcionando adequadamente os efluentes 

de acordo com a bacia hidrográfica.  

Não por outro motivo, o Relatório 106/AMR/DTO/2019 reconhece 

que “as unidades do sistema de esgoto sanitário são interligadas umas com as 

outras, assim sendo as definições das áreas interferem nas cotas de nível dos 

terrenos e por sua vez acarretam em [sic] alterações no projeto executivo para 

adequações e dimensionamento das unidades do sistema” (Doc. 7).  

Ademais, executar rede coletora sem o correspondente tratamento 

pode acarretar passivos ambientais, na medida em que muitos usuários, 

mesmo sem a devida autorização e para evitar maiores gastos com a 

limpeza de suas fossas, realizam a interligação de seus imóveis junto à rede 

seca e provocam extravasamentos de esgotos, os quais não poderão ser 

solucionados pela Concessionária sem que exista uma ETE para direcionar 

os efluentes lançados irregularmente. 

Assim é que, em observância às disposições contratuais, em 9 de 

maio de 2017, a Concessionária encaminhou ao Município a Carta ARS nº 

047/2017 (Doc. 8), na qual informou acerca da necessidade de 

desapropriação de área para a implantação da ETE e da EEE. 

Em 13 de novembro de 2017, o Poder Concedente expediu o 

despacho Autos de nº 8795/20107 (Doc. 9) o qual afirmou que a localização 

indicada pela Concessionária não era de interesse da Administração 

Pública, solicitando à Concessionária a indicação de outra área, o que 

ocorreu em 28 de novembro de 2017, conforme Carta ARS nº 242/2017 (Doc. 
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10). Posteriormente, diante de nova solicitação do Município, foram 

enviadas, mediante a Carta ARS nº 085/2018, de 03 de abril de 2018 (Doc. 

11), duas alternativas para implantação da EEE, bem como o memorial de 

desapropriação e croqui das áreas a serem implantadas a ETE e a EEE. 

Em resposta datada de 8 de junho de 2018, o Poder Concedente, 

mediante Ofício nº 106/SEMPOG/2018 (Doc. 12), informou que optaria pela 

alternativa 01, qual seja, aquela constante da proposta técnica da 

Concessionária. Dessa forma, o Poder Concedente acabou por selecionar a 

área inicialmente indicada pela Concessionária na Carta ARS nº 047/2017 

(Doc. 8), enviada em 09 de maio de 2017, e por ele recusada anteriormente. 

Ultrapassados aproximadamente 4 (quatro) meses dessa resposta, 

em 6 de novembro de 2018, por meio do Ofício 206/SEMPOG/2018 (Doc. 

13), o Poder Concedente informou à Concessionária acerca da edição do 

Decreto Municipal nº 4.680, de 27 de setembro de 2018, que declara de 

utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel necessário à 

implantação da ETE. Ocorre que, em 22 de novembro de 2018, ou seja, 

quase duas semanas após o ofício em comento, a Concessionária recebeu o 

Ofício nº 044/2018 (Doc. 14), por meio do qual a Câmara Municipal 

informou acerca da recomendação feita ao Poder Concedente sobre a 

suspensão do processo de desapropriação até que fossem dirimidas 

questões técnicas sobre a implantação ETE na área indicada, de forma a 

evitar decisões precipitadas. 

No que concerne à EEE, a situação é semelhante: a Concessionária, 

em 03 de setembro de 2019, encaminhou à SEMPOG a Carta ARS nº 

368/2019 (Doc. 15), de forma complementar à Carta ARS nº 181/2019 (Doc. 

16), a fim de demonstrar a necessidade da troca da área da EEE, e que os 

custos na alteração da localidade da área, as indenizações, implantação e a 
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instalação da EEE seriam suportadas pela mesma, e que até aquela data o 

Poder Concedente não havia declarado a utilidade pública da área. 

Enquanto a Concessionária aguardava a resposta do Poder 

Concedente quanto ao aceite da troca da localidade da EEE, foi expedido o 

Decreto Municipal nº 14.680, de 27 de setembro de 2018, no qual se previa 

uma área aproximada de 374.000 m² para a instalação da ETE. Esse decreto 

chegou a ser mencionado por esta Agência Reguladora como justificativa 

para alegação de que o Poder Concedente não estaria mais em mora quanto 

às suas obrigações contratuais, como pode se ver, por exemplo, do Parecer 

Consultivo do Comitê Técnico da AMR conforme ata da sua 4ª Reunião 

Extraordinária, em que se afirma que “a área para implantação da ETE foi 

declarada como utilidade pública desde Setembro de 2018, assim, recomendamos a 

AMR que faça autuação da concessionaria através de auto de infração” (Doc. 17). 

Contudo, o Decreto Municipal nº 14.680 incorria em vicio formal na 

nomenclatura do imóvel a ser desapropriado, uma vez que inexistia 

registro do imóvel no cartório de registro de imóveis do município o “Lote 

13B”. Tanto é que em 03 de janeiro de 2020, através do Ofício nº 

195/SEMPOG/201914 (Doc. 18), o Poder Concedente informou à 

Concessionária que revogou o Decreto Municipal nº 14.680, de 27 de 

setembro de 2018, passando a vigorar o Decreto nº 15.960, de 23 de 

dezembro de 2019, corrigindo o erro formal na nomenclatura do imóvel, 

declarando a área ideal do “Lote 13, Gleba 04 do Projeto Marechal Dutra”, 

mantendo-se a área necessária para a instalação da ETE. 

Esse vício formal na identificação do imóvel a ser desapropriado foi 

causa impeditiva da desapropriação, retardando ainda mais os 

 
14 O ano correto do ofício seria de 2020, tendo havido erro de digitação na numeração do ofício pelo Poder 
Público. 

ID: 284675 e CRC: CD1BC265



 

 
 

 Página 38 de 111 
 

procedimentos, razão pela qual o Decreto Municipal nº 14.680 não pode ser 

usado como motivo para escusar o Poder Concedente de suas obrigações. 

Logo após sanar o erro formal da ETE, o Poder Concedente através 

do Decreto Municipal nº 16.055, de 06 de janeiro de 2020, declarou a 

utilidade pública da área para implantação da EEE, restando pendente tão 

somente a regularização da alteração de localidade da EEE no processo 

administrativo de desapropriação.  

Após tratativas sobre o assunto, em 09 de março de 2020, que 

envolveram a mediação desta Agência, o Poder Concedente informou, em 

29 de junho de 2020, através do Ofício nº 091/SEMPOG/2020 (Doc. 19), a 

regularização da alteração da área para implantação da EEE, através da 

Nota Pública Contratual com o acréscimo do ANEXO VI ao Contrato 

194/2016. 

Além de atrasar na edição dos atos necessários à desapropriação, o 

Município editou lei posterior à celebração do Contrato, por meio da qual 

alterou as características da concepção técnica do projeto da ETE, 

inviabilizando a construção da solução apresentada na Proposta Comercial 

da Concessionária em licitação, o que gerou custos adicionais com obras 

que não estavam inicialmente previstas como sua obrigação e 

desequilibrou a equação econômico-financeiro da Concessão, atraindo a 

responsabilidade do Poder Concedente nos termos das Cláusulas 8.2, letra 

“f”, e 18.1, letra “c”, do Contrato.  

Antes mesmo da desapropriação da área de instalação da ETE, o 

Poder Concedente promulgou a Lei Municipal nº 2.341/2019, de 17 de 

dezembro de 2019, dispondo sobre o Plano Diretor Participativo de 

Ariquemes. O inciso VII do art. 213 afetou diretamente a Concessão na 
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medida em que proibiu a instalação de estações de tratamento de esgoto 

do tipo aberta no perímetro urbano de expansão urbana do Município. 

Essa vedação legal impactou diretamente a implantação do projeto 

da Concessionária para a infraestrutura de tratamento de esgotamento 

sanitário da Concessão, visto que a instalação de ETE do tipo aberta foi 

justamente a originalmente prevista pela Concessionária na proposta 

apresentada em licitação.  

Na página 64 do Volume 3 de sua proposta técnica, a 

Concessionária claramente apontou que a ETE a ser implantada seguiria o 

modelo recomendado no Plano de Saneamento, sendo lagoas anaeróbicas 

seguida de lagoas facultativas. Veja-se: 

“b) Estação de Tratamento de Esgotos 

A ETE seguirá o modelo recomendado no Plano de Saneamento, que 

será do tipo lagoas anaeróbias seguidas de lagoas facultativas. Além das 

lagoas, serão implantados dispositivos complementares para o 

tratamento, sendo eles: 

➔ Sistema de remoção de sólidos grosseiros composto por grade 

grosseira de aço; 

➔ Sistema de remoção de areia composto por desarenador; 

➔ Sistema de desinfecção do efluente final composto por dosagem 

química de hipoclorito de sódio ou princípio ativo similar; 

➔ Demais sistemas que forem necessários. 

As lagoas anaeróbias e facultativas deverão ter, aproximadamente, as 

seguintes características (Referência: Eduardo Pacheco Jordão & 

Constantino Arruda Pessoa, Tratamento de Esgotos Domésticos, 6a 

edição): 

➔ Lagoas anaeróbias; 
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 Carga de DBO5,20 na ETE: 131.000 hab. x 54 g/dia: 7.074 kg/dia; 

 Carga de DBO5,20 efluente para as lagoas facultativas: 3.537 kg/dia; 

➔ Lagoas facultativas 

Carga de DBO5,20 na ETE: 3.537 kg/dia; 

Carga de DBO5,20 afluente às Lagoas: 25% x 3.537 = 885 kg/dia; 

Taxa de dimensionamento: 200 kg DBO5,20/hectare.dia; 

Área total das lagoas facultativas: 4,50 hectares. 

➔ Emissário final: essa linha está projetada com 300 m de extensão e 

diâmetro de 600 mm.” 

Cabe ainda mencionar que, logo após a mediação ocorrida em 09 

de março de 2020, tivemos a ocorrência da pandemia ocasionada pelo 

COVID-19, e a edição do decreto n° 16.281, 18 de março de 2020, 

reconhecendo estado de calamidade pública no município de Ariquemes. 

Diante desta situação, a Concessionária encaminhou as Cartas ARS 

256/2020, ARS 259/2020 e ARS 281/2020 (Doc. 20), informando os roteiros 

de contingências no combate ao COVID-19, e informações que 

ocasionaram impactos sensíveis nos trabalhos executados, haja vista a 

necessidade de distanciamentos e isolamentos sociais, tendo a 

Concessionária concentrado os seus esforços na continuidade da prestação 

dos serviços de abastecimento e na saúde e integridade de seus 

colaboradores. 

Em 15 de julho de 2020 através do Ofício nº 102/SEMPOG/2020 

(Doc. 21), o Poder Concedente informou a edição do Decreto Municipal n° 

16.635, de 14 de julho de 2020, revogando as disposições do Decreto 

Municipal n° 16.055, de 06 de janeiro de 2020, haja vista, que novamente 

ocorreram erros administrativos na nomenclatura do imóvel a ser 
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desapropriado, havendo a necessidade de adequação na área 

anteriormente desapropriada, pois havia desapropriado uma área que não 

comportaria completamente a EEE. 

Como se não bastasse, novamente o Plano Diretor sofreu alteração 

por intermédio da Lei Municipal nº 2.454 de 21 de dezembro de 2020, 

dando nova redação ao art. 213, inciso VII, qual seja:  

“Art. 213. (...) VII - As estações de tratamento de esgoto, estações 

elevatórias e outras infraestruturas do sistema de coleta e 

tratamento de esgoto que estiverem locadas em área urbana e 

causando impacto de vizinhança por emissão de gases odorantes, 

deverão possuir ou adaptar tecnologia para captação e 

tratamento destes gases.”. 

Ou seja, embora seja possível interpretar que a nova redação do art. 

213, VII, da Lei Municipal nº 2.341/2019 tenha revisto, em tese, a vedação à 

instalação de estações de tratamento de esgoto do tipo aberta no perímetro 

urbano de expansão urbana do Município, a parte final de tal dispositivo, 

ao exigir a implantação nessas estações de tecnologia de captação e 

tratamento de gases odorantes,  impôs condição que, na prática, inviabiliza 

(da mesma forma que a vedação constante da redação anterior do art. 213, 

VII) a implantação do projeto concebido pela Concessionária em sua 

Proposta na Licitação para a infraestrutura de tratamento de esgotamento 

sanitário da Concessão.  

O que se vê, portanto, é que desde maio de 2017 (momento em que 

foi enviada a primeira carta pela Concessionária) até a presente data, já 

transcorreram quase 4 (quatro) anos de pendências de responsabilidades 

do Poder Concedente quanto à adoção das providências cabíveis para a 

desapropriação da área necessária para a instalação da ETE e da EEE. Sem 
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a devida declaração de utilidade pública — condição prévia aos atos 

executivos de desapropriação — não é possível à Concessionária realizar 

qualquer estudo mais aprofundado, elaborar projeto executivo e, 

consequentemente, iniciar a execução das obras necessárias à implantação 

do sistema de esgotamento sanitário, pois existe fundada insegurança 

quanto à escolha das áreas que serão efetivamente fornecidas pelo 

Concedente, as quais são imprescindíveis ao traçado do sistema.  

Não por outra razão o Relatório 106/AMR/DTO/2019 (Doc. 7) 

reconhece que “a modificação da área prevista originalmente no contrato e a 

definição da nova área a ser implantada a estação elevatória principal que vai 

enviar todo o esgoto bruto coletado para a estação de tratamento, faz-se necessário 

o decreto de utilidade pública por parte do poder Concedente e o aditivo com a 

alteração Contratual para que a Concessionária possa dar continuidade ao processo 

de desapropriação e elaboração do projeto executivo, e após a aprovação dos projetos 

e o licenciamento ambiental, iniciar a execução das obras referentes ao sistema de 

esgoto sanitário. Conforme informado pela Concessionária, o atraso na liberação 

das áreas para fins de desapropriação acarretará dificuldades em atendimento da 

meta para 2021 de acordo com o termo de Referência”.  

Contudo, sem que houvesse explicações para a mudança de 

entendimento em relação ao disposto no Relatório 106/AMR/DTO/2019 e 

sem que fosse enfrentada a discussão sobre o vício formal no Decreto 

Municipal 14.680/2018, esta Agência passou a afirmar que “não há qualquer 

situação referente as áreas (desapropriações) de implantação das EEE e ETE que 

cause o impedimento da continuidade das obras”. É o que se verifica, por 

exemplo, na Notificação 010/2020-AMR (Doc. 22). 

Tais afirmativas infundadas da AMR foram devidamente 

respondida pela Concessionária na Carta ARI nº 420/2020 (Doc. 23), na qual 

ID: 284675 e CRC: CD1BC265



 

 
 

 Página 43 de 111 
 

destacou-se a superveniência da pandemia ocasionada pelo COVID-19 e a 

edição de decreto de calamidade pública pela municipalidade, concluindo-

se ainda que: 

a) Por eventos alheios à vontade e atuação da Concessionária, 

quais sejam (i) o tempo demasiadamente transcorrido para 

declaração da utilidade pública e (ii) a alteração legislativa 

que obrigou a Concessionária a revisar todo o planejamento 

concessionária para a implantação da infraestrutura de 

esgotamento sanitário, as metas para o esgotamento sanitário 

da cidade restam prejudicadas.  

b) A vedação à utilização de estações de tratamento de esgotos 

do tipo sistema aberta (lagoas) contidas no artigo 213, inciso 

VII da Lei Municipal de nº 2.341/2019 (Plano Diretor 

Municipal), enseja a necessidade de alteração da concepção 

de tratamento de esgotamento sanitário originalmente 

prevista no planejamento concessionária constante de sua 

proposta técnica, bem como a necessidade de recompor o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, no 

entanto em momento oportuno, frente a esta alteração 

imprevista.  

c) Há a necessidade de a AMR formalmente reestabelecer 

proporcionalmente os prazos para a implantação e 

cumprimento das metas de esgotamento sanitário, 

ocasionados pelo atraso, cerca de pouco mais de 03 anos, do 

Poder Concedente na disponibilização das áreas da ETE e 

EEE, uma vez que impactou sensivelmente no cumprimento 

do cronograma da instalação do sistema.  

d) Há a necessidade de uma parcela da área prevista no decreto 

de utilidade pública para fins de desapropriação, 
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sensivelmente menor ao que foi previsto, o que demanda a 

retificação dos respectivos atos executórios pelo Poder 

Concedente, o que se pleiteou com a maior celeridade 

possível. 

Como se vê, o atraso nos atos de desapropriação e a superveniente 

mudança na concepção técnica da ETE afetaram diretamente a estimativa 

da Concessionária quanto às datas de início e término da execução das 

obras necessárias, e, atualmente, já impacta o atendimento da meta 

contratual de cobertura do sistema de esgotamento sanitário como um 

todo e, mais ainda, sua expectativa de receita projetada ao longo destes 

primeiros anos de Concessão, o que demandará uma repactuação dos 

prazos e metas originalmente previstas. 

Além da inexecução dos serviços nos exatos termos do Contrato, a 

inadimplência do Poder Concedente com relação à desapropriação em 

comento também traz reflexos nas receitas da Concessionária. Isso porque, 

ao atrasar a conclusão das obras no sistema de esgotamento sanitário, a 

Concessionária não pode realizar o faturamento dos respectivos serviços 

perante os novos usuários que seriam atendidos por essas obras, não 

recebendo, assim, a receita tarifária estimada em sua proposta comercial, o 

que demonstra o indevido impacto de tal evento sobre o equilíbrio 

econômico-financeiro contratual. 

Dessa forma, mesmo que ocorra a liberação da área para fins de 

desapropriação ainda no presente ano, a Concessionária enfrentará 

dificuldades na execução da estação de tratamento de esgoto e da estação 

elevatória de esgoto a tempo de atender a meta de 2021 constante do Termo 

de Referência. Isto porque, conforme regra contratual, a Concessionária 

teria 5 anos para atingir 50% de cobertura na cidade. No entanto, a demora 
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do Poder Público já lhe retirou mais de 3 anos desse prazo. Trata-se, afinal, 

de risco expressamente atribuído pelo Contrato ao Poder Concedente: 

"8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes riscos 

relacionados à CONCESSÃO, cuja responsabilidade é do PODER 

CONCEDENTE: (...) 

c) Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações 

contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao 

descumprimento de prazos aplicáveis ao PODER CONCEDENTE 

previstos neste CONTRATO e/ou na legislação vigente;” 

Portanto, a omissão do Poder Concedente em adotar as 

providências necessárias para a desapropriação de área para a implantação 

da ETE e da EEE e as mudanças na concepção do projeto técnico do sistema 

de tratamento de esgoto podem inviabilizar o cumprimento tempestivo 

das obrigações da Concessionária, e como tal, correspondem a ato da 

administração previsto na já citada cláusula 39.1, a exonerar a 

responsabilidade da Concessionária pelas inexecuções e afastar qualquer 

tipo de penalidade. Neste caso, ainda será preciso que se promova uma 

repactuação das metas inicialmente planejadas para a cobertura do 

atendimento no município, visto que a impossibilidade de cumprimento 

dos prazos originalmente estipulados se deu por razões não imputáveis à 

Concessionária. 

Para além disso, o atraso nos atos de desapropriação impactou o 

cronograma de execução das obras e afeta a própria disponibilidade do 

serviço para novos usuários, o que desequilibrou a equação econômico-

financeira da Concessão. Por um lado, a Concessionária não pode contar 

com tarifas que estimava receber destes novos usuários, o que gerou efeitos 

negativos e deve ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro nos 

termos Cláusulas 8.2., letra “c”, e 27.1 do Contrato. Por outro lado, o 

adiamento da execução das obras gerou um benefício financeiro para a 
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Concessionária, além de fazer com que as despesas operacionais fossem 

deslocadas deste momento inicial da Concessão para um momento futuro, 

quando o sistema estiver em operação. Como se pode ver do Relatório 

Técnico (Doc. 2), a compensação entre estes efeitos gerou impactos 

positivos sobre a TIR, gerando, nesta RO, um reequilíbrio econômico-

financeiro em favor do Município. 

Considerando a obrigatoriedade de execução de uma ETE 

compacta de sistema fechado, a concessionária vislumbra que bastaria uma 

parcela de aproximadamente 38.000 m² da área reservada para esta 

finalidade, para que reflita apenas a extensão necessária para a 

implantação da ETE Compacta, conforme determina o novo Plano Diretor 

Municipal. 

Portanto, a vedação estipulada demanda à Concessionária a 

elaboração de estudo a fim de (i) compatibilizar o planejamento do sistema 

público de esgotamento sanitário, com as novas determinações do Plano 

Diretor Municipal, alterando a concepção de tratamento de esgoto para a 

forma compacta e fechada e (ii) medir e recompor o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato de concessão rompido pela citada modificação 

legislativa. 

II.4.1.2. Atraso do reajuste anual  

A presente revisão periódica ordinária também deve compensar a 

Concessionária pelo desequilíbrio econômico-financeiro por ela suportado 

em virtude dos contingenciamentos e atrasos nos reajustes tarifários anuais 

ocorridos no período de referências desta RO.  

O reajuste tarifário encontra previsão em diversas passagens da Lei 

Federal nº 8.987/1995, figurando, nas concessões de serviços públicos, 
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como dispositivo obrigatório nos editais de licitações (art. 18, VIII), 

cláusula essencial nos contratos (art. 23, IV) e como obrigação do poder 

concedente (art. 29, V). Mais especificamente no setor de saneamento 

básico, a Lei Federal nº 11.445/2007 trata o reajuste como condição de 

sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da concessão dos 

serviços (art. 11, § 2º, V, “b”), como cláusula essencial de tais contratos (art. 

12, § 2º, V) e elemento indispensável de sua regulação (art. 23, IV) e como 

procedimento obrigatório, ao dispor no art. 37 que “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”. 

No Contrato, ao estabelecer os termos definidos para sua 

interpretação, a Cláusula 1.3 assim conceitua o reajuste: 

“REAJUSTE: é a correção automática e periódica dos valores das 

TARIFAS, com vistas a preservar seu valor econômico em face da 

inflação ou deflação geral dos preços na economia e da variação 

ordinária dos custos de produção, conforme fórmula paramétrica 

definida no CONTRATO”. 

Esta definição tem a importante função de demonstrar que o 

objetivo principal do reajuste da tarifa é apenas preservar o seu valor 

econômico em face da inflação ou deflação geral dos preços na economia e 

da variação ordinária dos custos de produção. Ou seja: o reajuste da tarifa 

visa evitar que a contratada da Administração Pública tenha ganhos ou 

perdas indevidas em razão da mera variação do valor da moeda. Por isso 

mesmo, a Cláusula 14.6 do Contrato deixa claro que as regras contratuais 

sobre reajuste da tarifa estão essencialmente ligadas ao próprio equilíbrio 

econômico-financeiro da Concessão. Confira-se: 
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“14.6. A CONCESSIONÁRIA reconhece que as tarifas indicadas no Anexo 

III, em conjunto com as regras de reajuste e revisão, como também as 

de reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a seguir descritas, 

são suficientes, nesta data, para a adequada prestação dos serviços 

concedidos e para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

deste CONTRATO, sendo vedado à CONCESSIONÁRIA cobrar dos 

usuários, sob qualquer pretexto, tarifas superiores àquelas 

homologadas pela entidade reguladora.” 

Uma outra característica do reajuste tarifário é o fato de que sua 

realização não se sujeita à análise e aprovação da Administração Pública 

contratante ou do ente regulador. Não há discricionariedade na realização 

do reajuste; trata-se de ato vinculado, que demanda apenas sua 

homologação, ante a verificação da fórmula adotada pelo contrato 

administrativo para sua concretização. Sobre o tema, Egon Bockman 

Moreira ressalta que “a homologação do reajuste é ato vinculado da 

Administração: não lhe resta qualquer discricionariedade para deferir (ou 

não) a manutenção do valor da tarifa”.15 Também é esse o entendimento 

de Marçal Justen Filho, confira-se:  

"Prevista contratualmente a produção do reajuste a cada doze meses, 

a implementação do reajuste deixa de ser vinculada à vontade do poder 

concedente. A necessidade de homologação da nova tarifa não envolve 

alguma competência discricionária para conceder ou negar algum 

pleito do concessionário. Trata-se de produzir, de modo automático e 

inquestionável, a aplicação dos índices previstos contratualmente e 

apontar o novo valor tarifário" (in Teoria Geral das Concessões de 

Serviço Público. São Paulo: Editora Dialética, 2003, p. 447). 

No Tribunal de Contas da União também prevalece entendimento 

sobre o caráter automático desse mecanismo contratual para manter o 

valor da remuneração da contratada. Esse reconhecimento vem sendo 

 
15 MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviço Público: Inteligência da Lei 8.987/95 (Parte 
Geral). São Paulo: Ed. Malheiros, 2010, pp. 357-358. 
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adotado desde o Acórdão nº 376/1997, o qual decidiu, inclusive, que a 

ausência de previsão de cláusula de reajuste em determinado contrato 

administrativo não impede a sua prática.16 O TCU reconhece também a 

ocorrência do reajuste de forma automática mediante aplicação do índice 

de preço fixado contratualmente (Acórdão 1374/2006),17 devendo ocorrer 

inclusive independentemente de solicitação do particular contratado 

(Acórdão nº 1159/2008).18 

A lógica de reajuste tarifário automático pode ser depreendida, 

inclusive, do próprio Contrato de Concessão em análise, já que, além do 

disposto na Cláusula 1.3, na disciplina das Cláusulas 16.6 a 16.12, o cálculo 

do reajuste tarifário deve (i) ser feito pela Concessionária, (ii) submetido à 

apreciação da AMR, que, se correto o cálculo, (iii) homologará o valor da 

nova tarifa a ser praticada.  A Cláusula 16.11 afirma que a referida 

homologação só não será feita se a entidade reguladora comprovar, de 

forma fundamentada, que “a) Houve erro matemático no cálculo do novo valor 

tarifário apresentado pela CONCESSIONÁRIA; ou b) Não se completou o período 

para a aplicação da tarifa reajustada”.  

 
16 Tribunal de Contas da União, Acórdão nº 376/1997, Segunda Câmara. Relator: Min. Humberto Guimarães 
Souto, j. 26/08/1997. No mesmo sentido, Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 1931/2004. Plenário. 
Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 01/12/2004. 

17 TCU, Acórdão 1374/2006, Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, Sessão de 09.08.2006. Cf. trecho do 
Acórdão: “A diferença entre repactuação e reajuste é que este é automático e deve ser realizado 
periodicamente, mediante a simples aplicação de um índice de preço, que deve, dentro do possível, refletir 
os custos setoriais. Naquela, embora haja periodicidade anual, não há automatismo, pois é necessária a 
demonstração da variação dos custos do serviço”. No mesmo sentido, cf. TCU, Acórdão 2094/2010, 
Segunda Câmara, Rel. Min. André de Carvalho, Sessão de 11.05.2010; TCU, Acórdão 3388/2012, Plenário, 
Rel. Min. Aroldo Cedraz, Sessão de 05.12.2012; e TCU, Acórdão 1309/2006, Primeira Câmara, Rel. Min. 
Guilherme Palmeira, Sessão de 23.05.2006. 

18 TCU, Acórdão 1159/2008, Plenário, Rel. Min. Marcos Vinicius Vilaça, Sessão de 10.06.2008. Cf. trecho da 
decisão: “Importante observar que esta última lei [Lei Federal 10.192/2001, de medidas complementares 
ao Plano Real] [visa a condicionar o reajuste automático (independentemente de solicitação do contratado 
e vinculado a índices gerais ou setoriais) ao prazo mínimo de um ano.” 
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Afora estas duas hipóteses, não pode a Agência Reguladora ou o 

Poder Concedente contingenciar o reajuste tarifário, tendo em vista, 

inclusive, que, de acordo com a Cláusula 16.12 do Contrato, “Caso a entidade 

reguladora não se manifeste nos prazos estabelecidos nesta cláusula, considerar-se-

á aceito o cálculo do reajuste apresentado pela CONCESSIONÁRIA.”. 

Este procedimento previsto em Contrato está, inclusive, alinhado 

com o disposto no art. 29, V, da Lei Federal nº 8.987/1995, que estabelece 

que incumbe ao poder concedente “homologar reajustes e proceder à revisão 

das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato”. Veja-se que 

o dispositivo deixa muito claro que o papel do poder público é meramente 

de homologar o reajuste, não abrindo espaço para avaliações 

discricionárias sobre sua conveniência e oportunidade. 

Portanto, diante do que estabelece a doutrina jurídica, a legislação 

de regência e o próprio Contrato, não há dúvidas de que o reajuste tarifário 

se opera de forma automática, de modo que, dentro do período próprio 

para reajuste, o papel da Agência Reguladora é apenas homologar o 

cálculo de reajuste corretamente feito pela Concessionária ou solicitar sua 

correção.  

Contudo, não foi isso que aconteceu nos reajustes tarifários 

referentes ao período de abrangência desta RO, que foram, em todos estes 

primeiros anos, impactados de alguma forma por atrasos ou incorretas 

aplicações. Dentre estes eventos de desequilíbrio, merece especial atenção 

o reajuste referente ao ano de 2018, que deveria ser aplicado a partir de 14 

de janeiro 2019. A despeito de a Concessionária ter encaminhado à AMR a 

Carta ARS nº 401/2018 (Doc. 24) com o cálculo que indicava que a tarifa 

deveria ser reajustada em 10,05%, a Agência Reguladora não homologou o 

reajuste tarifário e, ao invés disso, enviou à Concessionária o Ofício nº 
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005/PRESID/2019 (Doc. 25), pelo qual encaminhou a Nota Pública nº 

001/2019-AMR, informando que, apesar de a Concessionária ter 

regularmente realizado todas as atividades necessárias, o reajuste da tarifa 

que deveria ocorrer no dia 14 de janeiro de 2019 teria sido suspenso, ante 

as reclamações da população sobre a qualidade do serviço. 

Como consequência deste represamento de reajuste tarifário, foi 

editada a Resolução n° 001/AMR/2019, que, tendo sido publicada no dia 12 

de março de 2019, homologou para aquele ano um reajuste tarifário de 

apenas 4,5%. Na referida Resolução, a AMR ressaltou, inclusive, que o 

reajuste aprovado estava abaixo do reajuste que, segundo a Cláusula 16ª 

do Contrato, seria devido, mas que a Agência Reguladora estaria 

permitindo que o reajuste se desse na proporção dos investimentos 

realizados nos dois primeiros anos de Concessão. Confira-se os artigos 1º, 

2º e 3º da Resolução n° 001/AMR/2019 que estabeleceram esta sistemática: 

“Art. 1° Homologar o resultado do Reajuste Tarifário Anual, referente 

ao período de 2017 a 2018, a ser aplicado de acordo com as condições 

estabelecidas nesta Resolução. 

Art. 2° As tarifas a serem aplicadas pela Concessionária Água de 

Ariquemes Saneamento SPE LTDA, ficam reajustadas em 4,50 % (quatro 

vírgula cinquenta por cento), 

Art. 3° O índice de reajuste aprovado pela Agência está abaixo do valor 

do IGPM acumulado no período, que foi de 10,05% (dez vírgula cinco 

por cento), o qual havia sido pleiteado pela empresa, logo, a Agência 

aprovou o reajuste proporcional ao percentual dos investimentos 

realizados nos dois primeiros anos de concessão.” 

Em complemento, foi proferida também a Decisão nº 

001/2019AMR, na qual, além de confirmar a não realização do reajuste 

tarifário no patamar devido, a AMR registrou os fatos que teriam motivado 

sua decisão. Confira-se os principais trechos desta decisão:  
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“(...) Considerando que a Agência após denúncias de moradores, tem 

efetuado visitas in loco através da Diretoria Técnica, logo constatou Má 

Execução da recomposição asfáltica no Setor 01, 03 decorrentes as 

obras de implantação da rede de Esgotamento Sanitário e nas obras de 

novas ligações a rede de água pelos bairros da cidade de Ariquemes, 

uma vez que não atendeu o Contato 194/2016, Anexo V, Proposta 

Técnica, Volumes II, III e IV, como demonstra os Relatórios Técnicos n° 

n° 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43 do processo n° 0031/2018, 

Relatórios de 16/10/2018, pág. 238 a 248, Relatório de 19/10/2018, 

pág. 249 a 254 e Relatório de 31/08/2018 página 143 a 149, do 

Processo nº 0012/2018 Volume I, realizados pela Diretoria Técnica 

Operacional da Agência Reguladora, assim a concessionária vem 

descumprindo a Proposta Técnica, Anexo V do Contrato 194/2016; 

Considerando que nas Audiências Públicas, realizadas no dia 

02/10/2018 e 07/02/2019, a concessionária não comprovou o 

cumprimento de todos os itens constantes na Proposta Comercial e 

Proposta Técnica, referente ao 1° e 2° ano de concessão;  

Considerando que o contrato de concessão diante dos fatos 

apresentados, está sujeito a um desequilíbrio, conforme artigo 10 da 

Lei 8987/2005, uma vês que a Concessionária deixou de atender as 

condições do Contrato 194/2016; 

Considerando que os investimentos no patamar estipulado na Proposta 

Comercial do Contrato 194/2016, a qual foi apresentado pela AEGEA 

em 09/09/2015 para a prestação de serviços de Água e Esgoto do 

Município de Ariquemes, durante o certame licitatório. (Tabelas Q6, Q7 

e Q8), logo conforme Carta ARS n° 123, de 26/02/2019 não atingiram o 

cronograma físico e financeiro, sendo realizado apenas o percentual de 

44,83% do previsto, em relação ao primeiro e segundo ano de 

concessão; 

Considerando a Carta ARS n° 123, de 26/02/2019 apresentada pela 

concessionária, os custos operacionais somaram 66,94% abaixo do 

previsto, conforme a proposta Comercial apresentadas no certame 

licitatório;  
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Considerando os relatórios mensais encaminhados a Agência 

Reguladora, o faturamento real nos dois primeiros anos de concessão, 

está 28,29% abaixo do previsto; 

Considerando a cláusula 15°, item 15.18 do contrato n° 194/2016: “a 

efetiva não comprovação dos investimentos no patamar estipulado no 

edital ou na proposta vencedora, implicará a repactuação da tarifa, 

como fim de preservar o equilíbrio econômico e financeiro do 

contrato”. 

Considerando que no ano de 2020 será realizada a Revisão Periódica 

Ordinária da tarifa, onde se considerará, as condições de mercado, bem 

como, ajustes nos custos dos serviços públicos, nas metas do Plano de 

Abastecimento de água e esgoto, nos insumos em geral conforme 

disposição do Contrato 194/2016 e seus anexos, bem como na 

proposta Comercial; 

A Agência Municipal de Regulação – AMR, através da Diretoria 

Executiva, Órgão Colegiado, RESOLVE:  

Que diante dos fatos apresentados nesta, sobre os últimos 02 (dois) 

anos de concessão, não homologará o 3° reajuste da tarifa de água 

referente ao período 11/2017 a 11/2018 no percentual de 10,05% 

como solicitado, logo será homologado o percentual justo de 4,50%, o 

qual foi considerado em relação aos investimentos realizados no 

município de Ariquemes, conforme informações prestadas pela própria 

concessionária 

Ariquemes/RO, 06 de março de 2019.” (Doc. 26). 

Diante da clara e confessada usurpação de seu direito ao reajuste 

tarifário segundo a fórmula paramétrica prevista em Contrato, a 

Concessionária expediu a Carta ARS nº 147/2019 (Doc. 27), pela qual 

protocolou, no dia 18 de março de 2019, recurso administrativo em face da 

Decisão nº 001/2019 e da Resolução nº 001/2019/AMR.  

Nesta peça jurídica, a Concessionária apresentou o entendimento 

de diversos doutrinadores e tribunais confirmando que o reajuste tarifário 
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é ato homologatório e, portanto, vinculado, não abrindo qualquer espaço 

para seu contingenciamento por supostos descumprimentos contratuais. 

Com isso, a Concessionária bem apontou que o represamento do reajuste 

tarifário constituía nítido ato ilegal e representava uma redução da taxa 

interna de retorno do empreendimento em 0,02%. O protocolo deste 

recurso administrativo foi, inclusive, informado ao Excelentíssimo Sr. 

Prefeito, por ocasião da expedição da Carta ARI nº 146/2019 (Doc. 28). 

Na sequência, a AMR enviou à Concessionária o Ofício nº 

070/PRESID/2019 (Doc. 29), de 9 de abril de 2019, no qual solicitou 

memória de cálculo que comprovaria a redução da TIR em 0,02% em 

decorrência do represamento do reajuste tarifário. Em resposta, a 

Concessionária expediu a Carta ARS nº 193/2019 (Doc. 30) com a qual 

apresentou o Relatório Técnico do Desequilíbrio Econômico-Financeiro 

verificado pela glosa no reajustamento tarifário anual de 2018. 

Diante das razões jurídicas apresentadas no recurso administrativo 

protocolado pela Concessionária, a AMR decidiu por expedir a Resolução 

nº 003/AMR/2019 (Doc. 31), de 8 de maio de 2019, na qual declarou a 

nulidade da Resolução nº 001/AMR/2019 e homologou o reajuste tarifário 

na ordem de 10,05%, tal como se havia apresentado no cálculo feito pela 

Concessionária e levado ao conhecimento da AMR no final do ano de 2018. 

Confira-se abaixo o teor da referida Resolução. 

“AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO 

RESOLUÇÃO Nº 003/AMR/2019 DE 08 DE MAIO DE 2019. 

Homologa o reajuste das tarifas dos serviços de água e esgotamento 

sanitário prestados pela Concessionária Águas de Ariquemes 

Saneamento SPE LTDA e dá outras providências A Diretora Presidente 

da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de 

Ariquemes – AMR, no uso de suas atribuições legais, atendendo a 
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decisão da Diretoria Executiva ao Recurso Administrativo sobre o 

Reajuste Tarifário aplicado, a Decisão n° 002/2019 – AMR, ambas 

constantes no Processo n° 0023/2018 de 30/10/2018. 

Considerando a Lei Municipal nº 1.784, de 08 de julho de 2013, que 

institui a Agência reguladora de Serviços Públicos Delegados do 

Município de Ariquemes – AMR (Agência Municipal de Regulação) e dá 

outras providências; 

Considerando que o poder regulatório da Agência Reguladora será 

exercido com finalidade última de atender o interesse público, 

mediante normatização, planejamento, acompanhamento e controle 

dos serviços públicos submetidos a sua competência conforme artigo 

2°, § 1° da lei 1784/2013; 

Considerando o Recurso Administrativo protocolado dia 18/03/2019 no 

processo n° 0023/2018, onde a concessionária Águas de Ariquemes 

recorre da Decisão n 001/AMR/2019 a qual concedeu o reajuste anual 

de 4,50% da tarifa de água; 

Considerando a Lei de Introdução as Normas do Direito brasileiro – 

LINDB. 

RESOLVE: 

Art. 1° Declarar a nulidade da Resolução AMR n° 001 de 08 de março 

de 2019; 

Art. 2° Homologar o resultado de 10,05 % (dez vírgula cinco por cento), 

referente ao Reajuste Tarifário Anual integral nas tarifas de água, a ser 

aplicado de acordo com as condições estabelecidas nesta Resolução. 

Art. 3° O índice utilizado para o reajuste é o IGPM nos termos da 

Cláusula 16° do Contrato 194/2016, conforme cálculos apresentados 

no processo n° 0023/2018; 

Art. 4° Permanece válido os 4,50 % (quatro vírgula cinquenta por cento) 

já aplicados nas faturas dos usuários em 13/04/2019;  

Art. 5° A diferença recorrida do reajuste, a qual soma 5,55% (cinco 

vírgula cinquenta e cinco por cento) será acrescida nas faturas de forma 
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retroativa a 13/04/2019, visando garantir somente os 10,05 % de 

reajuste anual pleiteados; 

Art. 6° A diferença acrescida nas faturas dos usuários no período de 

13/04/2019 até a data de publicação desta Resolução, será diluída nas 

faturas posteriores, em parcelas não superiores a 5,00 (cinco) reais 

mensais, até que seja zerada a diferença, com o intuito de não causar 

desconforto aos usuários; 

Art. 7° A concessionária deverá dar ampla divulgação aos usuários do 

valor Tarifário Revisado, mediante publicação em jornal de grande 

circulação no âmbito da área de concessão, e deve observar uma 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias para a data de efetiva aplicação 

da tarifa atualizada nas faturas dos usuários. 

Art. 8° Tabelas de Estrutura Tarifária com valores corrigidos com 

10,05% (dez vírgula cinco por cento), constam no anexo I desta 

Resolução. 

Art. 9° A íntegra desta Resolução encontra-se no Processo 

Administrativo n° 0023/2018-AMR, bem como estarão disponíveis no 

Diário oficial dos Municípios do Estado de Rondônia. 

Ariquemes/RO, 08 de maio de 2019.” 

Como se pode perceber, a AMR voltou atrás de seu entendimento 

e reconheceu que a Concessionária tinha direito de praticar a integralidade 

do cálculo que apontava um reajuste tarifário de 10.05%. Este 

entendimento, aliás, não poderia ser outro, já que se consolidou na 

doutrina o entendimento justamente no sentido de que o reajuste tarifário 

é automático e não pode ser represado sob alegação de descumprimento 

contratual, o que levou, inclusive, a juristas, juízes, Desembargadores e 
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Ministros reunidos na I Jornada de Direito Administrativo do Conselho da 

Justiça Federal19 editarem o enunciado 34 com o seguinte teor: 

“Nos contratos de concessão e PPP, o reajuste contratual para 

reposição do valor da moeda no tempo é automático e deve ser 

aplicado independentemente de alegações do Poder Público sobre 

descumprimentos contratuais ou desequilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, os quais devem ser apurados em processos 

administrativos próprios para este fim, nos quais garantir-se-ão ao 

parceiro privado os direitos ao contraditório e à ampla defesa.” 

O entendimento cristalizado no enunciado 34 da Jornada de Direito 

Administrativo do Conselho da Justiça Federal amolda-se perfeitamente 

na situação vivenciada na Concessão. Logo, é mais do que evidente que o 

reajuste tarifário de 10,05% deveria ter sido aplicado desde 14 de janeiro 

de 2019, sem que a AMR pudesse fazer qualquer contingenciamento ou 

postergação sob mera alegação de supostos descumprimentos contratuais 

da Concessionária ou desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

No entanto, como visto acima, o que se deu foi justamente o 

contrário. Ao invés do reajuste de 10,05% a ser aplicado a partir de 14 de 

janeiro de 2019, a trajetória de reajustes pelas perdas inflacionárias 

verificadas em 2018 seguiu-se na seguinte ordem: 

• Entre 14 de janeiro de 2019 e 12 de abril de 2019 

(30 dias após a data da publicação da 

homologação do reajuste de 4,5% pela AMR – 

Resolução nº 001/AMR/2019): não aplicação de 

qualquer reajuste tarifário;  

 
19 Cf. https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2020/08-agosto/i-jornada-de-direito-administrativo-aprova-40-
enunciados. Acesso em 18/01/21 
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• Entre 13 de abril de 2019 e 14 de junho de 2019: 

aplicação de reajuste tarifário de 4,5%, por força 

da Resolução nº 001/AMR/2019; e  

• A partir de 15 de junho de 2019 (30 dias após a data 

da publicação da homologação do reajuste de 10,05% 

pela AMR – Resolução nº 003/AMR/2019): aplicação 

de reajuste tarifário de 10,05%, por força da 

Resolução Nº 003/AMR/2019.  

Portanto, constata-se que o direito da Concessionária ao reajuste 

tarifário foi suprimido (i) integralmente entre 14 de janeiro de 2019 e 12 de 

abril de 2019 e, (ii) parcialmente, com perdas de 5,55%, entre 13 de abril de 

2019 e 14 de junho de 2019.  

Pelo acima exposto, fica claro que este contingenciamento indevido 

do reajuste tarifário de 2018 consubstanciou verdadeiro descumprimento 

de obrigações legais e contratuais com impactos diretos sobre o equilíbrio 

econômico-financeiro da Concessão. Com isso, a decisão administrativa da 

AMR que suprimiu o reajuste nos períodos acima indicados faz incidir o 

disposto na Cláusula 8.2, letra “a”, do Contrato, que prevê que a 

responsabilidade do Município justamente nessa hipótese. Confira-se: 

“8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes riscos 

relacionados à CONCESSÃO, cuja responsabilidade é do PODER 

CONCEDENTE: 

a) Decisão judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a 

CONCESSIONÁRIA de cobrar a tarifa dos serviços ou de reajustá-la de 

acordo com o estabelecido no CONTRATO, exceto nos casos em que a 

CONCESSIONÁRIA houver dado causa a tal decisão;” (sem grifos no 

original) 
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Como dito, não foi apenas o reajuste de 2018 que constituiu evento 

de desequilíbrio. Nos demais anos abrangidos por esta RO também 

ocorreram algumas situações de atraso e/ou aplicação incorreta do reajuste 

tarifário definido em Contrato. A consequência dessa situação de atraso ou 

não reajustamento é a frustração de receita de água e de esgoto nos quatro 

primeiros anos do contrato, afetando o equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato, tal como se percebe na tabela 1 abaixo constante do Relatório 

Técnico (Doc. 2). 

 
Tabela 1 – reajustes tarifários devidos do ano 1 ao ano 4 

Fonte: Águas de Ariquemes. 

Diante de todos os fundamentos jurídicos acima expostos, não 

restam dúvidas de que a presente revisão periódica ordinária deve 

promover o reequilíbrio econômico-financeiro abalado pelo indevido 

contingenciamento dos reajustes tarifários referentes aos anos abrangidos 

nesta RO. 

II.4.1.3. Aumento do custo de energia elétrica por 

imposição do Decreto Federal nº 9.642/2018 

O aumento do custo de energia elétrica também afetou o equilíbrio 

econômico-financeiro da Concessão por circunstâncias que, segundo as 
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Cláusulas 8.2, letra “f”, e 18.1, letra “c”, do Contrato, são de 

responsabilidade do Poder Concedente, constituindo-se evento de 

desequilíbrio em prejuízo da Concessionária, a ser objeto de apreciação na 

presente revisão periódica ordinária. 

O Decreto Federal nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013, conferiu 

subsídio nas tarifas de energia elétrica, promovendo “redução na tarifa de 

uso do sistema de distribuição e na tarifa de energia aplicável à unidade 

consumidora classificada como de serviço público de água, esgoto e saneamento” 

(art. 1º, IV, do Decreto Federal nº 7.891/2003). 

Como o referido Decreto Federal encontrava-se em vigor no 

momento em que ofertada a proposta comercial, a Concessionária estimou 

que o custo de energia elétrica seria subsidiado pela Conta de 

Desenvolvimento Energético – CDE, conforme determinada no Decreto 

Federal nº 7.891/2003. Isto foi o que de fato aconteceu no início da 

Concessão, tendo a Concessionária usufruído de um desconto de 15% em 

sua tarifa de energia elétrica. Contudo, supervenientemente, foi editado o 

Decreto Federal nº 9.642, de 27 de dezembro de 2018, que, ao incluir um § 

4º no art. 1º do Decreto Federal nº 7.891/2003, estabeleceu uma política de 

redução progressiva do subsídio dado pelo referido decreto até sua 

extinção definitiva. 

Com a edição do Decreto Federal nº 9.642/2018, passou-se a prever 

que “A partir de 1º de janeiro de 2019, (...) os descontos (...) serão reduzidos à 

razão de vinte por cento ao ano sobre o valor inicial, até que a alíquota seja zero” 

(art. 1º, § 4º, do Decreto Federal nº 7.891/2003). Portanto, o Decreto Federal 

nº 9.642/2018 acabou por aumentar os custos de energia elétrica da 

Concessionária, na medida em que instituiu uma política de redução 

ID: 284675 e CRC: CD1BC265

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7891.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9642.htm


 

 
 

 Página 61 de 111 
 

progressiva do subsídio de energia elétrica que existia no momento de 

apresentação da proposta comercial.  

O reconhecimento de que esta situação constitui um evento 

extraordinário de responsabilidade da Administração Pública, e não de 

suas contratadas, já vem se formalizando em outras agências reguladoras. 

Apreciando a revisão ordinária do contrato de concessão dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de 

Holambra/SP, a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das 

Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (“ARES-PCJ”) expediu o 

Parecer Consolidado ARESPCJ Nº 25/2020 – DM20, no qual assim se 

posicionou sobre o tema: 

“Dentro deste contexto, é fato que a política de subsídio até aqui 

ofertada influencia no fluxo de caixa da concessionária, que, na época 

da contratualização, seguindo até o presente momento, desfrutava e 

provisionava suas despesas com base no subsídio público que lhe era 

concedido. 

Desta forma, com o fim do subsídio para despesas da concessionária 

com energia elétrica, seu custo operacional (OPEX) aumentou de forma 

considerável, devendo referida diferença de despesa ser considerada e 

remunerada, diante da nítida percepção de que referido aumento de 

custos pode influenciar negativamente em relação à eficiência dos 

serviços prestados aos usuários do Município de Holambra. 

Desta forma, de rigor é a plausibilidade do pleito ofertado pela 

concessionária, razão pela qual opinamos pelo deferimento do pleito.” 

Seguindo esta mesma linha, o parecer técnico prévio à consulta 

pública sobre a 1ª revisão tarifária ordinária periódica da concessão da 

prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

 
20 Cf. http://www.arespcj.com.br/arquivos/47989_007_-_Parecer_Consolidado_-_25_2020_-
_Revis%C3%A3o_Ordin%C3%A1ria_Holambra_-_Revis%C3%A3o.pdf. Acesso em 18 de março de 2021. 
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esgotamento sanitário do Município de São Francisco do Sul/SC, elaborado 

pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (“ARIS”), 

também reconheceu o direito da concessionária ao reequilíbrio econômico-

financeiro em razão dos impactos causados pelo Decreto Federal nº 

9.642/2018. 21 

No parecer técnico sobre a revisão tarifária periódica da concessão 

para prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário do Município de Penha/SC, a ARIS também 

reconheceu o direito da concessionária ao reequilíbrio econômico-

financeiro pelo fim do subsídio nas tarifas de energia elétrica.22 

Como se percebe, vem se consolidando em diferentes agências 

reguladoras o entendimento de que o Decreto Federal nº 9.642/2018 

ensejou desequilíbrio econômico-financeiro nas concessões de saneamento 

básico. A avaliação feita em todos estes casos pautou-se exclusivamente na 

análise da qualificação jurídica do evento (edição do Decreto Federal nº 

9.642/2018 em momento posterior à elaboração da proposta comercial) e a 

alocação legal e contratual da responsabilidade pela sua ocorrência. 

Constatada a responsabilidade da Administração Pública pelos impactos 

deste evento de desequilíbrio, as referidas agências reguladoras 

simplesmente reconheceram o direito das concessionárias ao reequilíbrio 

 
21 Cf. páginas 54 e 55 do relatório técnico disponível no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.aris.sc.gov.br/uploads/edital/6742/i_ZcJoQLnNdJk7T_nOryxi33uw5yTS2X.pdf. Acesso em 18 
de março de 2021.  

22 Cf. páginas 124-125 do relatório técnico disponível no seguinte endereço eletrônico: https://s3.sa-east-
1.amazonaws.com/otimize-
edoc/edoc_307/2020/07/16/981576A63A7EC83603013FD4/1%C2%AA%20RTO%20%C3%81guas%20de%
20Penha%20final.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-
SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJDT5CKBLSIUEQ4OA%2F20210319%2Fsa-east-
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210319T131403Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-
Expires=3600&X-Amz-
Signature=2dc876f93f2056a521aaf25acc0fc8422bf5384789a1d4da86a36403817751bd Acesso em 18 de 
março de 2021. 
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contratual, sem que se tentasse comparar os custos de energia elétrica 

efetivamente incorridos pelas concessionárias com o custo estimado nas 

suas propostas comerciais, uma vez que tal raciocínio acabaria por atrair 

para o Poder Concedente a responsabilidade pelos custos de energia que 

superassem as despesas estimadas pela Concessionária.23 

Na presente Concessão, os fundamentos jurídicos para 

recomposição do equilíbrio contratual pelos impactos deste evento 

encontram-se dispostos nas Cláusulas 8.2, letra “f, e 18.1, letra “c”, do 

Contrato, que, na linha do que estabelece o art. 9º, § 3º, da Lei Federal nº 

8.987/1995, afirmam que as alterações legislativas que geram ônus para a 

Concessionária devem ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro, já 

que riscos do Município. Veja-se: 

“8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes riscos 

relacionados à CONCESSÃO, cuja responsabilidade é do PODER 

CONCEDENTE: (...) 

 f) Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos 

legais após a apresentação da proposta comercial, exceto os impostos 

sobre a renda. 

(...) 

18.1. A CONCESSIONÁRIA terá direito à revisão extraordinária do valor 

das tarifas, a qualquer tempo, quando se verificarem os seguintes 

eventos: (...) 

 
23 Como dito no tópico II.1, os investimentos descritos na proposta comercial são o meio estimado pela 
Concessionária para cumprimento das obrigações de resultado previstas pelo Contrato. Assumir o 
contrário, significaria esvaziar a matriz de riscos prevista no Contrato, atribuindo indevidamente ao Poder 
Concedente todo o risco de que a realidade da Concessão não se comporte conforme o estimado nas 
propostas da Concessionária. Qualquer montante incorrido pela Concessionária acima dos valores da 
proposta comercial seria considerado risco do Poder Concedente e, por conseguinte, deveria ser fruto de 
reequilíbrio em favor da Concessionária. 
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c) Alteração legislativa, em qualquer esfera federativa, que implique 

ônus a ser suportado pela CONCESSIONÁRIA.” 

Com a Carta ARI nº 194/2019 (Doc. 32), a Concessionária informou 

tal circunstância à AMR, que, por sua vez, solicitou que a Concessionária 

apresentasse informações sobre o impacto de tal evento sobre o equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato, buscando, dessa forma, qualificar a 

análise realizada no Parecer Técnico 009/AMR/2020 (Doc. 33), que 

reconheceu que os custos com energia elétrica representam um grande 

impacto nos custos operacionais da Concessionária.   

A este respeito, é importante notar, em linha com o que se explicou 

na seção II.1 acima, que, conforme o disposto nas Cláusulas 15.4 e 17.2 do 

Contrato, a avaliação do impacto da redução progressiva do subsídio de 

energia elétrica sobre o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão deve 

se dar com base nos efeitos de tal redução sobre a TIR do fluxo de caixa 

descontado que integra a proposta comercial da Concessionária. Nesse 

sentido, pouco importa, para fins de reequilíbrio, se, na realidade, o 

consumo efetivo de energia elétrica da Concessionária é maior ou menor 

do que o projetado em sua proposta comercial. Sendo certo que o consumo 

de energia elétrica é risco por ela assumido, o cálculo da compensação que 

lhe é devida pela redução progressiva do subsídio de energia elétrica deve 

considerar o consumo de energia elétrica projetado na proposta comercial. 

Do contrário – i.e., caso se considerassem os dados reais de consumo de 

energia elétrica da Concessionária –, estar-se-ia contaminando a 

compensação a ser paga pelos usuários dos serviços de saneamento, via 

tarifa, com a eficiência (na hipótese de o consumo real da Concessionária 

ser menor do que o projetado na proposta comercial) ou com a ineficiência 

(na hipótese de o consumo real da Concessionária ser maior do que o 

projetado na proposta comercial) da gestão, pela Concessionária, do risco 
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que assumiu. Em outras palavras, a matriz de riscos do Contrato restaria 

frontalmente violada. 

A Concessionária atendeu à solicitação da AMR de envio de 

informações sobre o impacto de tal evento sobre o equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato, apontando, na Carta ARS nº 546/2019 (Doc. 34), o 

impacto deste evento de desequilíbrio sobre a Concessão e o percentual de 

reajuste tarifário que seria necessário para cobrir o referido desequilíbrio 

econômico-financeiro. Entretanto, nada mais foi feito desde esse último 

pronunciamento da Concessionária.  

A questão, como se vê, não foi efetivamente resolvida, de modo que 

esta RO também deve promover o reequilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato que foi abalado pelo Decreto Federal nº 9.642/2018, que 

estabeleceu uma redução progressiva, a partir de 1º janeiro de 2019, do 

subsídio nas tarifas de energia elétrica dado pelo Decreto Federal nº 

7.891/2003. Vale ressaltar que, para solucionar de vez este evento de 

desequilíbrio, a análise desta Agência Reguladora deverá considerar que, 

da forma como estabelecido pelo Decreto Federal nº 9.642/2018, o subsídio 

da tarifa de energia elétrica será progressivamente diminuído nos 

próximos anos até sua extinção. Portanto, para além das consequências já 

suportadas pela Concessionária, também deve ser objeto de tratamentos os 

impactos que se concretizarão nos próximos anos com aumento de custos 

de energia elétrica.  

II.4.1.4. Frustração de receita decorrente de ligações 

factíveis não realizadas 

A não adesão de munícipes às redes de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário teve consequências negativas sobre a remuneração 

da Concessionária e impactou o equilíbrio econômico-financeiro do 

ID: 284675 e CRC: CD1BC265



 

 
 

 Página 66 de 111 
 

Contrato de Concessão. Isso porque a obrigação de compelir a conexão 

pelos munícipes às redes de água e/ou esgoto disponibilizadas pela 

Concessionária foi atribuída ao Poder Concedente, tanto pelas Cláusulas 

20.1, alínea “b”, e 1.1, do Contrato de Concessão quanto pelo artigo 8º, da 

Lei nº 1.658/11 (“Plano Municipal de Saneamento Básico”), e pelo art. 45 da 

Lei nº 11.445/07.  

Fato é que o Contrato estabelece que incumbe ao Poder Concedente 

cumprir e fazer cumprir as disposições legais, o regulamento da Concessão 

e o Contrato, complementando-o sempre que necessário (Cláusula 20.1, 

alínea “b”). A Cláusula 1.1, do Contrato de Concessão, por sua vez, prevê 

expressamente que a Concessão e o Contrato são regidos pela Lei nº 

1.658/11. 

Neste sentido, ressalta-se disposição contida na Lei nº 1.658 (“Plano 

Municipal de Saneamento Básico”), de 6 de outubro de 2011, segundo a 

qual todo usuário fica obrigado a se conectar às redes de abastecimento de 

água e/ou esgotamento sanitário. 

“Art. 8º Excetuados os casos previstos em norma administrativa de 

regulação, toda edificação permanente urbana será conectada à rede 

pública de abastecimento de água potável ou de esgotamento sanitário 

disponível.” 

Com vistas a obrigar os usuários a se conectarem à rede, o Plano 

Municipal de Saneamento Básico também previu a aplicação de 

penalidades a usuários irregulares pela Prefeitura Municipal. No caso de 

pessoas jurídicas, a penalidade prevista é a interdição do imóvel até a 

cessação da irregularidade (artigo 8º, § 3º, III, Lei nº 1.658/11). Tratando-se 

de pessoa física, haverá a aplicação de multa (artigo 8º, § 3º, IV, Lei nº 

1.658/11). In verbis: 
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“Art. 8º (...) 

§ 2º Informado o ocupante de imóvel da existência de rede pública 

disponível por meio de comunicação, deverá ele atender ao disposto 

no caput, no prazo de 90 (noventa) dias, ou em prazo superior que 

venha a ser fixado pelo órgão de regulação e fiscalização dos serviços. 

§ 3º Decorrido o prazo previsto no § 2º:  

(...) 

III - interdição de atividades das empresas que funcionarem no imóvel, 

até que seja cessada a irregularidade; 

IV - sem prejuízo do disposto no caput, o usuário estará sujeito ao 

pagamento de multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 

100.000,00 (cem mil reais) por mês em que persistir com a 

irregularidade, cuja notificação e cobrança serão efetuadas pelo órgão 

de regulação e fiscalização dos serviços, o qual levará em consideração 

a capacidade econômica do infrator e o que for necessário para coibir 

a infração.” 

Os dispositivos contidos no Contrato de Concessão e no Plano 

Municipal de Saneamento Básico estão alinhados ao que se encontra 

previsto na Lei nº 11.445/07. O art. 45 da referida lei não deixa dúvidas 

quanto à obrigatoriedade da conexão pelos usuários às redes públicas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário disponibilizadas pela 

Concessionária:  

“Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às 

redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços 

públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da 

infraestrutura e do uso desses serviços. 

(...) 

§ 5º O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste 

artigo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública 
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de esgotamento sanitário, e o descumprimento dessa obrigação sujeita 

o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na 

legislação, ressalvados os casos de reúso e de captação de água de 

chuva, nos termos do regulamento.” 

Não obstante a previsão legal de aplicação de penalidades pela 

Prefeitura Municipal a fim de obrigar munícipes a se conectarem às redes 

disponíveis, o Poder Concedente manteve-se inerte.  

Vale ressaltar que o Poder Concedente e a Agência Reguladora 

foram informados mensalmente das ligações factíveis, por meio de 

relatórios de atividade, para que tomassem as diligências necessárias para 

conexão de munícipes. Neste sentido, destaca-se que a Concessionária 

reiteradamente apresentou ao Poder Concedente a quantidade de ligações 

factíveis, de água e/ou esgoto, sem que o Poder Concedente tenha 

realizado qualquer intervenção ou tomado quaisquer diligências. 

Ainda que a Concessionária tenha tomado medidas de incentivo à 

conexão, como campanhas de adesão e visitas socioambientais, a 

efetividade destas medidas depende fundamentalmente da atuação do 

Poder Concedente, que pode realizar a aplicação de penalidades com fim 

de compelir a conexão por munícipes, nos termos do art. 8º da Lei nº 

1.658/11. 

A tabela 2 abaixo demonstra a evolução do número de ligações 

factíveis ao longo dos primeiros quatro anos da Concessão. Essa 

quantidade relevante de ligações factíveis se traduz, da perspectiva 

econômico-financeira, em perda de receita da Concessionária, impactando, 

portanto, o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão: 

ID: 284675 e CRC: CD1BC265



 

 
 

 Página 69 de 111 
 

Proposta Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Adesão Água 66% 68% 70% 75% 

Adesão Esgoto 5% 10% 20% 40% 

Real Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Adesão Água 60% 64% 74% 74% 

Adesão Esgoto 16% 16% 16% 17% 

Tabela 2 – Diferença adesão proposta comercial e efetiva 
Fonte: Águas de Ariquemes. 

Assim, a frustração de receita decorrente da ausência de 

pagamento de tarifa por tais munícipes, ocasionada pelo descumprimento 

das obrigações do Poder Concedente, deve ser objeto de reequilíbrio 

econômico-financeiro em favor da Concessionária.  

II.4.1.5. Não disponibilização do cadastro de usuários 

pelo Poder Concedente e a consequente ausência 

de receita tarifária no primeiro mês da Concessão 

A ausência de arrecadação de receita tarifária no primeiro mês da 

Concessão (dezembro de 2016), ocasionada pela não disponibilização, pelo 

Poder Concedente, do Cadastro de Usuários dos sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, também impactou o 

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão. 

De acordo com as Cláusulas 11.1, 11.3 e 11.4, do Contrato de 

Concessão, a partir do início da vigência do Contrato, a Concessionária 

poderia realizar a cobrança de tarifa diretamente dos usuários. Veja-se: 

“11.1. Em conformidade com o que dispõe este CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA poderá cobrar diretamente dos usuários as tarifas 

pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de água potável 

e esgotamento sanitário, nos termos do Anexo III deste CONTRATO e 

da proposta comercial, constante no Anexo IV deste CONTRATO. 
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11.2. A partir do início da vigência do CONTRATO a CONCESSIONÁRIA 

poderá, ainda, cobrar diretamente dos usuários as receitas decorrentes 

dos serviços complementares prestados. 

11.3. O valor da tarifa a ser praticado pela CONCESSIONÁRIA, quando 

do início da operação, será aquele, por ela ofertada em sua proposta 

comercial. 

11.4. A cobrança da tarifa de esgotamento sanitário somente será 

cobrada após a efetiva implementação e disponibilização dos serviços 

aos USUÁRIOS.” 

Ocorre que a viabilização da cobrança direta dependia da 

disponibilização, pelo Poder Concedente, do Cadastro de Usuários. Uma 

vez que o Cadastro de Usuários não foi apresentado, a cobrança de tarifas 

foi inviabilizada.  

Como a não disponibilização configura obrigação que foi alocada 

contratualmente e descumprida pelo Poder Concedente, a perda de receita 

correspondente ao primeiro mês de Concessão constitui evento de 

desequilíbrio do Contrato, a ser recomposto em favor da Concessionária.  

Diante disso, requer-se a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato de Concessão para que sejam neutralizados os 

efeitos da perda de receita decorrentes da impossibilidade de cobrança de 

tarifas no primeiro mês de vigência da Concessão, bem como os custos 

adicionais incorridos pela Concessionária em razão do recadastramento 

dos usuários. 
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II.4.2. Impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro 

A presente seção apontará os impactos dos eventos de 

desequilíbrio, que foram apresentados no Relatório Técnico (Doc. 2) que 

acompanha o presente Requerimento de RO.  

II.4.2.1. Inviabilidade de implantação do sistema de 

esgotamento sanitário dentro do cronograma 

pactuado entre as partes e seus impactos sobre as 

metas contratuais 

Como descrito anteriormente, os atrasos no cumprimento do 

cronograma previsto na proposta comercial da Concessionária, 

causados por fatos alheios à sua vontade, tiveram efeito no equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato. As consequências no equilíbrio 

contratual ocasionadas pela revisão dos investimentos em esgotamento 

sanitário foram, conforme Relatório Técnico: 

• Deslocamento do investimento no tempo com impacto 

positivo para a TIR Contratual. A tabela 3 abaixo mostra a 

diferença da alocação de investimento nos primeiros dez anos 

da concessão, enquanto o gráfico 1 que se segue aponta a 

mudança de alocação para os 30 anos de investimentos, de 

modo que o investimento total da proposta comercial é 

mantido; 

• Deslocamento no tempo das receitas de esgoto projetadas na 

proposta comercial, com impacto negativo na TIR contratual; 

• Deslocamento no tempo do custo operacional (redução nos 

primeiros anos) com impacto positivo para a TIR contratual. 
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Os gráficos 2 e 3 abaixo contêm, respectivamente a diferença 

de alocação de receitas e custos causada pelo presente evento 

de desequilíbrio. 

 
Tabela 3 – Alocação do CAPEX nos primeiros 10 anos de Concessão 

Fonte: Águas de Ariquemes. Valores em reais (R$) de set/2015.  
 
 

 

 
Gráfico 1 – Impacto na distribuição do CAPEX 

Fonte: Águas de Ariquemes. Total do investimento da Proposta Comercial e da Repactuação: R$ 
194.537.158. Valores em milhares de reais (R$’000) – set/2015. 
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Gráfico 2 – Impacto na distribuição da receita 

Fonte: Águas de Ariquemes. Valores em milhares de reais (R$’000) – set/2015. 
 
 
 

 
Gráfico 3 – Impacto na distribuição das despesas 

Fonte: Águas de Ariquemes. Valores em milhares de reais (R$’000) - set/2015. 

 

O Relatório Técnico (Doc. 2) apresenta, ainda, o impacto da 

mudança na evolução do total percentual de área de cobertura do sistema 

de esgotamento sanitário, em vista da proposta de cobertura que se sugere 

na presente RO. Confira-se a tabela 4 abaixo: 
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Tabela 4 – evolução da cobertura do sistema de esgotamento sanitário. 

Fonte: Águas de Ariquemes 

Tal evento de desequilíbrio gerou, de forma agregada, um impacto 

negativo de +0,79% na TIR da Concessão. 

II.4.2.2. Atraso do reajuste anual  

O contingenciamento e atraso nos reajustes tarifários anuais 

tiveram impacto negativo no equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, 

como já apontado anteriormente. A tabela 5 abaixo resume os reajustes 

tarifários devidos e efetivamente praticados desde o início da Concessão. 

Tabela 5 – Reajustes tarifários devidos Ano 1 a Ano 4 
Fonte: Águas de Ariquemes. 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cobertura proposta  10% 20% 30% 40% 50% 54% 60% 60% 60% 70% 

Cobertura repactuada  2,62% 2,93% 2,89% 2,6% 3% 10% 20% 30% 40% 50% 

Ano 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Cobertura proposta  80% 80% 80% 80% 90% 92% 92% 96% 98% 100% 

Cobertura repactuada  60% 70% 80% 80% 80% 80% 90% 92% 92% 96% 

Ano 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Cobertura proposta  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Cobertura repactuada  98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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A Tabela 6, por sua vez, apresenta a redução de receita provocada 

por tal evento nos quatro primeiros anos do contrato, o que gerou um efeito 

negativo de -0,23% na TIR da Concessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 – Redução no subsídio de energia elétrica 
Fonte: Águas de Ariquemes. 

II.4.2.3. Aumento do custo de energia elétrica por 

imposição do Decreto Federal nº 9.642/2018 

A redução nos subsídios de energia elétrica a partir do Decreto 

Federal nº 9.642/2018 resultou em um impacto total de aumento 

aproximado de R$ 10 milhões no OPEX da Concessão. Conforme 

demonstrado, tal evento configura evento de desequilíbrio contratual a ser 

reequilibrado.  

A Tabela 7 abaixo apresenta a redução gradativa nos subsídios de 

energia elétrica, enquanto o Gráfico 4 mostra as diferenças de custos de 

energia incorridos pela Concessionária em comparação com os valores 

constante da sua proposta comercial. 
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Tabela 7 – Redução no subsídio de energia elétrica 

Fonte: Águas de Ariquemes. 

 
Gráfico 4 – Impacto nos custos com energia elétrica 

Fonte: Águas de Ariquemes. Valores em milhares de reais (R$’000) - set/2015. 

Como apontado no Relatório Técnico, tal fator gerou um impacto 

negativo de -0,26% na TIR da Concessão. 
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II.4.2.4. Frustração de receita decorrente de ligações 

factíveis não realizadas 

O impacto da omissão do Poder Concedente pode ser visualizado 

nas tabelas 8 e 9 abaixo, que apresentam o percentual de conexões factíveis 

e totais das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Proposta Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Adesão Água 66% 68% 70% 75% 

Adesão Esgoto 5% 10% 20% 40% 

Real Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Adesão Água 60% 64% 74% 74% 

Adesão Esgoto 16% 16% 16% 17% 

Tabela 8 – Diferença de adesão proposta comercial e efetiva 
Fonte: Águas de Ariquemes. 

A Tabela 5 acima mostra a diferença entre o nível efetivo de adesão 

de usuários e aquele constante da proposta comercial. Verifica-se que, no 

1º ano de Concessão, as ligações efetivas da rede de abastecimento de água 

representavam 66% das ligações factíveis totais, atingindo um máximo de 

75% no 4º ano de Concessão. As ligações efetivas da rede de esgotamento 

sanitário, por sua vez, representavam apenas 5% das ligações totais no 1º 

ano de Concessão, atingindo o nível de 40% no 4º ano.  

Ou seja, a frustração de receita da Concessionária decorrente da não 

conexão de munícipes é significativa, tendo tal frustração sido causada 

pela inexecução de obrigação alocada pelo Contrato e por lei ao Poder 

Concedente, conforme se depreende a partir da tabela apresentada adiante. 
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RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

Ano Proposta Comercial Realizada Frustração 

1 12.375.887 11.387.153 988.734 

2 13.409.059 12.666.945 742.114 

3 15.221.682 15.926.233 - 704.551 

4 17.901.164 16.698.039 1.203.125 

Total 58.907.792 56.678.370 2.229.422 
Tabela 9 – Frustração de receita nos quatro primeiros anos 

Fonte: Águas de Ariquemes. Valores em reais (R$) - set/2015. 

Em face do desequilíbrio gerado pela omissão do Poder 

Concedente, requer-se a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

do Contrato para que seja neutralizado o efeito negativo sobre a 

remuneração da Concessionária da não adesão de munícipes às redes de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Conforme indicado no 

Relatório Técnico (Doc. 2), tal fator gerou um impacto negativo de -0,15% 

na TIR da Concessão. 

II.4.2.5. Não disponibilização do cadastro de usuários 

pelo Poder Concedente e a consequente ausência 

de receita tarifária no primeiro mês da Concessão 

Como visto, a não disponibilização, pelo Poder Concedente, do 

Cadastro de Usuários dos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, também impactou o equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato de Concessão, na medida em que gerou frustração 

de receita de água e de esgoto no primeiro mês da concessão (dez/16). 

A tabela 10 abaixo indica o total da frustração de receita de água e 

de esgoto decorrida desse fator, mostrando a receia projetada para o Ano 

1 na Proposta Comercial e a receita proporcional de um mês de contrato 

(1/12), que é a receita frustrada.  
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Tabela 10 – Total da frustração de receita com a perda do primeiro mês da concessão 

Fonte: Águas de Ariquemes. Valores em reais (R$) de nov/2015. 

Como demonstra o Relatório Técnico (Doc. 2), este evento de 

desequilíbrio gera um impacto negativo de -0,08% na TIR da Concessão. 

II.5. Eventos de desequilíbrio que futuramente deverão ser 

apreciados pela AMR 

Como já dito, a Cláusula 17.11 do Contrato ressalva a 

possibilidade de a Concessionária apresentar novo requerimento de 

revisão à AMR com base em circunstâncias específicas que o justifique. 

Veja-se: 

“17.11.  Se por qualquer motivo, após a realização da revisão, algum 

valor não ficar contemplado nos cálculos que a embasaram, será 

assegurado à CONCESSIONÁRIA, o direito de promover, 

justificadamente, novo pedido de revisão com base nessa circunstância 

específica.” 

Este dispositivo é de fundamental importância para que a RO seja 

avaliada em sua integralidade. Isso porque existem alguns eventos que já 

Proposta - com dez/16 Ano 1 

Faturamento Água 11.860.163 

Faturamento Esgoto 45.452 

Real - sem dez/16 Ano 1 

Faturamento Água 10.871.816 

Faturamento Esgoto 41.665 

Frustração de Receita de Água 988.347 

Frustração de Receita de Esgoto 3.788 
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indicam seu impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato 

e poderiam ser considerados nesta RO, mas ainda não se encontram 

inteiramente acabados, o que dificulta o trabalho da Concessionária e da 

Agência Reguladora no dimensionamento do desequilíbrio gerado. 

Dentre tais temas, podemos indicar, desde já, (i) a extinção da tarifa 

mínima, (ii) a mudança na concepção tecnológica dos sistemas de 

esgotamento sanitário da Concessão, (iii) a suspensão unilateral do reajuste 

tarifário de 2020 e (iv) a pandemia de Covid-19 e os atos de autoridades 

públicas para conter sua disseminação. 

A Concessionária se compromete a oportunamente apresentar 

todas as considerações jurídicas, técnicas e econômico-financeiras 

associadas a cada um desses temas quando os impactos de cada um deles 

já se mostrarem suficientemente consistentes para que seus efeitos sobre o 

equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Não obstante, a 

Concessionária aproveita a presente oportunidade para, em cumprimento 

ao seu dever de cooperação, já adiantar algumas considerações a respeito 

destes eventos de desequilíbrio que futuramente deverão ser apreciados 

pela AMR. 

II.5.1. Extinção da tarifa mínima 

Nos serviços de saneamento básico, a tarifa mínima tem a 

importante função de garantir a cobertura dos custos de disponibilização 

de infraestrutura para todos os usuários, além de atuar na conscientização 

de que a água é um bem escasso e necessita ser bem administrado por 

todos os cidadãos.  
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Recentemente, foi editado no Município de Ariquemes o Projeto de 

Lei nº 2.906/2021, que determina a imediata extinção da tarifa mínima da 

concessão em todo o Estado de Rondônia e estabelece a necessidade de 

ressarcimento em dobro dos usuários acaso seja cobrado qualquer valor a 

maior. 

O referido Projeto de Lei acabou, entretanto, sendo vetado pela 

Prefeitura Municipal de Ariquemes, que vislumbrou sua 

inconstitucionalidade, uma vez que, além de pretender estabelecer 

disciplina sobre todas as tarifas de saneamento básico do Estado de 

Rondônia, em afronta ao modelo constitucional de repartição de 

competências, contém vício de iniciativa e viola a separação de poderes, na 

medida  que versa sobre a operacionalização e a remuneração dos serviços 

públicos de água e esgotamento sanitário, matéria de competência do 

Poder Executivo. 

Contudo, em sessão plenária do dia 1º de março de 2021, a Câmara 

Municipal de Ariquemes afastou o veto ao Projeto de Lei n.º 2.906/2021. 

Logo, o mencionado PL estaria prestes a entrar em vigor com a 

determinação de extinção da tarifa mínima, o que representaria uma perda 

de dezenas de milhões de reais para a Concessão, com impactos diretos 

sobre o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

Não obstante, a Concessionária entende não ser apropriado trazer 

no presente pleito de RO as discussões relacionadas a tal desequilíbrio. Isso 

porque, além da dificuldade de se estimar desde já os impactos deste 

evento para a Concessão, a patente inconstitucionalidade do PL representa 

extrema insegurança quanto ao seu futuro. Isto porque além dos 

argumentos corretamente apresentados no veto ao PL, percebe-se que a 

Câmara Municipal de Ariquemes promoveu a derrubada do veto após o 
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prazo de 30 dias previsto no art. 46, § 4º, da Lei Orgânica do Município, e 

no art. 211, § 3º, do Regimento Interno da Câmara. Ou seja: a Câmara 

Municipal já não mais dispunha da competência, nem legal nem 

regulamentar, para afastar o veto, cujos efeitos haviam alcançado sua 

plenitude a partir do trigésimo dia.  

Destacada, portanto, a falta de pleno conhecimento sobre os 

impactos e o futuro do Projeto de Lei n.º 2.906/2021, a Concessionária 

reserva-se o direito de aguardar o desenvolvimento da matéria e 

oportunamente (se preciso for) apresentar novo requerimento de revisão 

por conta dos impactos da eventual extinção da tarifa mínima, com base 

na Cláusula 17.11 do Contrato. 

II.5.2. Mudança na concepção tecnológica dos sistemas de 

esgotamento sanitário  

Como minunciosamente descrito no tópico II.4.1.1, no qual foram 

abordados os eventos de responsabilidade do Poder Concedente que 

devem ser considerados nesta RO, um dos fatos que impactou o 

cronograma de implantação do sistema de esgotamento sanitário — e, 

consequentemente, as metas contratuais, foi a mudança na concepção 

tecnológica do sistema de esgotamento sanitário da Concessão. 

Após a celebração do Contrato, o Município editou lei por meio da 

qual alterou as características da concepção técnica do projeto da ETE, 

inviabilizando a construção da solução apresentada na Proposta Comercial 

da Concessionária.  

 Tal como descrito naquele tópico, estes eventos de 

responsabilidade do Poder Concedente constituem causas justificadoras 

de inexecuções contratuais da Concessionária, exonerando-a da 
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responsabilidade pelo atraso no cumprimento de suas obrigações, 

conforme a Cláusula 39.1 do Contrato: 

“39.1. No caso de inexecução total ou parcial deste CONTRATO, 

decorrente diretamente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, 

ato da administração ou de interferências imprevistas, que retardem 

ou impeçam o cumprimento deste CONTRATO, devidamente 

justificados e aceitos pelo PODER CONCEDENTE, ficará a 

CONCESSIONÁRIA exonerada de responsabilidade pelo atraso no 

cumprimento do cronograma de obras e serviços e das demais 

obrigações oriundas do CONTRATO”. 

Ocorre que, para além disso, a mudança na concepção tecnológica 

do sistema de esgotamento sanitário gerou custos adicionais com obras 

que não estavam inicialmente previstas como sua obrigação e 

desequilibrou a equação econômico-financeiro da Concessão, atraindo a 

responsabilidade do Poder Concedente nos termos das Cláusulas 8.2, letra 

“f”, e 18.1, letra “c”, do Contrato.   

Como a dimensão desse desequilíbrio econômico-financeiro só será 

integralmente conhecida quando concluídas as obras do sistema de 

esgotamento, a Concessionária deixará tal discussão para o momento 

posterior, quando, se valendo do disposto na Cláusula 17.11 do Contrato, 

apresentará novo pedido de revisão pelo desequilíbrio associado à 

mudança na concepção tecnológica do sistema de esgotamento sanitário. 

II.5.3. Suspensão unilateral do reajuste tarifário de 2020 

Para além dos atrasos na homologação dos reajustes tarifários 

indicados no tópico II.4.1.2, o reajuste da tarifa de 2020, a ser aplicado no 

início deste ano de 2021, foi suprimido por decreto do Município, o que 
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impacta diretamente o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e 

demanda sua avaliação na presente RO. 

O Decreto Municipal nº 17.133, de 18 de janeiro de 2021, assim 

estabelece em sua ementa:  

“DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO AUMENTO TARIFÁRIO DO SERVIÇO 

PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, ATÉ A CONCLUSÃO DE 

PROCESSO DE REVISÃO, E SOBRE A PROIBIÇÃO DE MAJORAÇÃO 

TARIFÁRIA DE TODOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O 

ESTADO DE CALAMIDADE EM CURSO”. 

Da forma como exposto, sugere-se que o objetivo do referido 

decreto municipal é apenas impedir aumento da tarifa que remunera os 

serviços prestados pela Concessionária. Contudo, o art. 1º do normativo 

não deixa qualquer dúvida que sua proibição incide também sobre o 

reajuste tarifário. Veja-se: 

“Art. 1º Fica suspenso o reajuste tarifário do serviço público de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de 

Ariquemes, até a conclusão dos estudos de impacto econômico-

financeiro a ser exarado em sede de processo de revisão ordinária.” 

Como já dito, o reajuste tarifário não é aumento real de tarifa, senão 

recomposição do valor da moeda para expurgo dos efeitos da inflação. 

Justamente por não ser aumento tarifário é que o reajuste não está sujeito 

a contingenciamentos pela Administração Pública, sendo, portanto, um ato 

vinculado que, nos termos do Contrato, impõe à AMR e ao Poder 

Concedente a obrigação de apenas homologar a autorizar o novo valor de 

tarifa a ser praticado.  

Analisando o preâmbulo do Decreto Municipal nº 17.133/2021, 

percebe-se que a motivação para a supressão do reajuste tarifário da 
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Concessionária decorreria, em síntese, de três temas: (i) o suposto 

desequilíbrio contratual “por força do reiterado e sistematizado 

descumprimento contratual da concessionária ÁGUAS DE ARIQUEMES 

SANEAMENTO SPE LTDA”; (ii) insatisfação de usuários quanto à 

qualidade dos serviços; e (iii) a necessidade de não onerar a população que 

encontra-se afetada pelas consequências da pandemia de COVID-19. 

Os argumentos (i) e (ii) não se sustentam pelas razões já expostas 

no tópico II.4.1.2, visto que, em havendo qualquer discussão a respeito de 

desequilíbrios contratuais ou descumprimento de obrigações da 

Concessionária, as discussões devem ser travadas em processo 

administrativo próprio, com resguardo das garantias constitucionais da 

ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, LIV e 

LV, da CF/88).  

No presente caso, nota-se ainda que, além dos dispositivos 

constitucionais que impedem que a Concessionária sofra sanções sem 

processo administrativo prévio, foram violados dispositivos da Lei Federal 

nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que, ao dispor sobre o processo 

administrativo, estabelece, em seus artigos 2º, 50 e 68, as garantias mínimas 

a serem observadas em processos administrativos sancionatórios. Tais 

garantias incidem no presente caso, na medida em que, por vias oblíquas, 

o Poder Concedente está aplicando sanção à Concessionária sem que 

sequer tenha decisão administrativa transitada em julgado, após a 

conclusão de processo administrativo no qual tenha se garantido à 

Concessionária o direito de se defender. 

Também está sendo violado o art. 58, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/1993, que estabelece que “As cláusulas econômico-financeiras e 
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monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia 

concordância do contratado”.  

Consequentemente, incide no presente caso o disposto nas 

seguintes Cláusulas do Contrato: 8.2, “b”; e 18.1, “a”, “c”, “d” e “g”, 

ensejando reequilíbrio econômico-financeiro em favor da Concessionária: 

“8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes riscos 

relacionados à CONCESSÃO, cuja responsabilidade é do PODER 

CONCEDENTE: (...) 

b) Modificação unilateral do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE;  

(...) 

18.1. A CONCESSIONÁRIA terá direito à revisão extraordinária do valor 

das tarifas, a qualquer tempo, quando se verificarem os seguintes 

eventos: 

a) Modificação unilateral do CONTRATO, que importe variação dos 

custos ou das receitas da CONCESSIONÁRIA, tanto para mais quanto 

para menos; (...)  

c) Alteração legislativa, em qualquer esfera federativa, que implique 

ônus a ser suportado pela CONCESSIONÁRIA. (...)  

d) Ocorrência de "fato do príncipe" ou fato da administração que 

resultem, comprovadamente, em variações dos custos da 

CONCESSIONÁRIA, incluindo determinações de autoridades ambientais 

que alterem os encargos da CONCESSÃO, dentre eles, a modificação ou 

antecipação das metas da CONCESSÃO; (...) 

g) Alterações nas tarifas;” 

Como já visto, a Cláusula 14.6 do Contrato compõe a própria 

configuração do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão e, portanto, 

inegavelmente é uma cláusula econômico-financeira, que não pode ser 

alterada unilateralmente pelo Poder Concedente. Confira-se: 
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“14.6. A CONCESSIONÁRIA reconhece que as tarifas indicadas no Anexo 

III, em conjunto com as regras de reajuste e revisão, como também as 

de reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a seguir descritas, 

são suficientes, nesta data, para a adequada prestação dos serviços 

concedidos e para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

deste CONTRATO, sendo vedado à CONCESSIONÁRIA cobrar dos 

usuários, sob qualquer pretexto, tarifas superiores àquelas 

homologadas pela entidade reguladora.” 

Parece não haver, portanto, qualquer dúvida da improcedência dos 

argumentos que procuram justificar a suspensão do reajuste em supostos 

descumprimentos contratuais da Concessionária, uma vez que o ambiente 

próprio para se proceder a tal discussão é o processo administrativo aberto 

especificamente para tal questão. 

Para além disso, cumpre reforçar que, como se verá melhor adiante, 

a pandemia de COVID-19 e os atos de autoridades públicas para conter sua 

proliferação constituem eventos supervenientes, imprevisíveis e 

extraordinários, que se configuram ou como caso fortuito/força maior 

(pandemia de COVID-19) ou como fato do príncipe/fato da Administração 

(atos de autoridades públicas para conter sua disseminação). Em qualquer 

um desses casos, tanto o Contrato24 quanto a legislação25 indicam que esse 

é um evento de responsabilidade do Poder Concedente, de modo que seus 

efeitos sobre a Concessão ensejam o reequilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato em favor da Concessionária.  

Como se vê, a supressão do direito da Concessionária ao reajuste 

tarifário de 2020, a ser implementado a partir de 2021, viola a Constituição 

Federal, a legislação infraconstitucional e o Contrato de Concessão e 

impacta diretamente o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 

 
24 Cf. as seguintes Cláusulas do Contrato: 8.2, letras “d”, “e” e “f”; 18.1, letras “d” e “e”; e 39.1. 

25 Cf. Art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
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Concessão. Contudo, como o referido reajuste tarifário diz respeito a 

período não abrangido nesta RO, a Concessionária oportunamente 

apresentará pleito de revisão extraordinária para que esta Agência 

Reguladora avalie o caso e estabeleça a forma pela qual o se promoverá o 

reequilíbrio econômico-financeiro da Concessão. 

II.5.4. A pandemia de Covid-19 e os atos de autoridades 

públicas para sua contenção 

Outro assunto que também expressa evento de desequilíbrio, mas 

que não pode ser integralmente dimensionado até que seus efeitos sobre a 

Concessão cessem é a ocorrência da pandemia de COVID-19 e dos atos de 

autoridades públicas para conter sua disseminação. 

Já é de conhecimento geral que a pandemia de COVID-19 causou 

efeitos deletérios sobre diversos setores da economia. Nas concessões de 

serviços públicos não foi diferente. O aumento de custos e a queda das 

receitas foram consequências que se verificaram na grande maioria das 

concessionárias que prestam serviços públicos em todos os níveis 

federativos.  

No presente caso, além dos efeitos próprios da pandemia, que 

geraram para a Concessionária aumento de custos para preservar a saúde 

e integridade de seus funcionários, com reforço das medidas de 

higienização, e redução de receitas em vista do elevado número de 

inadimplência que se verificou a partir de meados de março de 2020, 

também impactaram a Concessão os atos editados por autoridades 

públicas para conter a disseminação da pandemia de COVID-19. 

Além do Decreto Municipal nº 16.271, de 16 de março de 2020, que 

“dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
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importância internacional decorrente do Novo Coronavírus COVID-19, e dá 

outras providências”, e do Decreto Municipal nº 16.281 de 18 de março de 

2020, que “Dispõe sobre a decretação da situação de emergência, no âmbito da 

Saúde Pública no Município de Ariquemes, em razão da pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19), e dá outras providências”, foi editado o Decreto 

Municipal nº 16.288, de 19 de março de 2020, que afetou diretamente a 

Concessionária ao dispor sobre “sobre a proibição de suspensão do 

fornecimento do serviço público de abastecimento de água, no Município 

de Ariquemes, pelo prazo de 60 (sessenta) dias e dá outras providências”. 

Os artigos 1º e 2º do Decreto Municipal nº 16.288/2020 

estabeleceram expressamente que a Concessionária estaria proibida de 

suspender os serviços públicos de abastecimento de água mesmo para os 

usuários inadimplentes e determinaram que as contas vencidas durante a 

sua vigência poderiam ser parceladas em até 36 vezes, sem juros e sem 

correção monetária. Confira-se: 

“Art. 1º.  Fica proibido suspender o serviço público de abastecimento 

de água a todos os usuários do serviço no Município de Ariquemes, pelo 

período de 60 (sessenta) dias a contar da publicação deste decreto, 

independentemente de inadimplemento, em razão do estado de 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus (COVID-19). 

Parágrafo único. O prazo de suspensão estabelecido no “caput” poderá 

ser prorrogado. 

Art. 2º. As contas vencidas durante a vigência deste decreto poderão 

ser parceladas em até 36 (trinta e seis) vezes, sem cobrança de juros e 

correção monetária.” 

A Concessionária prontamente acatou as determinações do Poder 

Concedente e expressamente se manifestou, por meio da Carta ARS nº 

259/2020 (Doc. 20), no sentido de registrar que já estava observando as 
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disposições do referido Decreto e solicitar, com a  Carta ARS nº 256/2020 

Doc. 20), apoio do Município na divulgação de medidas de conscientização 

para o uso racional da água em delicado momento atravessado. No 

entanto, não se pode desconsiderar que estas medidas impostas pelo 

Município impactaram (e continuam impactando) expressivamente o 

equilíbrio econômico-financeiro da Concessão.  

Situação semelhante se verificou no plano estadual. O Governo do 

Estado de Rondônia editou o Decreto Estadual n° 24.871, de 16 de março 

de 2020, decretando “situação de emergência, no âmbito da Saúde Pública 

no Estado de Rondônia, em razão da pandemia do coronavírus - COVID-

19”, e posteriormente promulgou a Lei Estadual n° 4.735, de 22 de abril de 

2020, que também vedou o corte do fornecimento dos serviços prestados 

pela Concessionária nos seguintes termos: 

 “Art. 1° Ficam as Empresas Públicas e Privadas, Sociedades de 

Economia Mista, Concessionárias e Permissionárias que operam 

serviço de distribuição de Água e de Energia elétrica no Estado de 

Rondônia, proibidas de interromper a prestação do serviço, por motivo 

de inadimplência, durante o período de vigência do Decreto Estadual 

n° 24.871 de 16 de março de 2020 que decretou a situação de 

emergência, no âmbito da Saúde Pública no Estado de Rondônia em 

razão da pandemia do coronavírus - COVID-19. 

Art. 2° O descumprimento do disposto na presente Lei acarretará à 

distribuidora de serviço multa diária de 5.000 (cinco mil) UPF’s/RO por 

infração, que será revertida ao Fundo Estadual de Defesa do 

Consumidor. 

§ 1° Entende-se como serviços essenciais para efeito do disposto no 

caput deste artigo, o fornecimento de água e tratamento de esgoto, 

gás e energia elétrica. 

Art. 3°Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.” 
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Como se pode ver, os atos editados pelo Município e pelo Governo 

do Estado afetaram diretamente a Concessão, causando prejuízos sobre a 

arrecadação tarifária da Concessionária. 

Para os contratos que já se encontravam em execução, tal como se 

verifica no presente caso, os impactos da pandemia de COVID-19 e dos 

atos editados por autoridades públicas para conter sua proliferação se 

qualificam como eventos supervenientes, imprevisíveis e extracontratuais. 

Na dogmática jurídica, estas características são próprias dos chamados 

eventos (ou riscos) extraordinários, categoria que comporta as espécies 

“caso fortuito”, “força maior”, “fato do príncipe” e “fato da 

Administração” e que, segundo o art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 

8.666/1993, constituem risco do poder público e ensejam reequilíbrio 

econômico e financeiro em favor das contratadas da Administração 

Pública26.  

Dentro deste contexto, a pandemia de COVID-19, por si só, 

enquadra-se na definição de força maior, enquanto os atos editados por 

autoridades públicas para conter sua proliferação constituem fato da 

Administração, quando direcionados especificamente para os contratos 

administrativos em questão, ou fato do príncipe, quando editados fora do 

contexto contratual, mas que afetam sua execução. É o que vem reforçando 

a mais qualificada doutrina jurídica, dentre os quais é possível citar Carlos 

Ari Sundfeld, Mauricio Portugal Ribeiro, Marçal Justen Filho e Carlos 

Ayres Britto.27 

 
26 Vale registrar que o art. 124 da Lei Federal nº 8.666/1993 expressamente menciona sua aplicabilidade 
aos contratos de concessão de serviços públicos. 

27 Todos estes autores apresentaram parecer nos autos da Consulta Pública nº 35/2020 da ANEEL, na qual 
buscou-se subsídio “para o aprimoramento da Resolução Normativa que regulamenta o Decreto nº 
10.350/2020, quanto aos aspectos financeiros que o estado de calamidade pública e de emergência de 
saúde pública decorrente da pandemia de Covid – 19 têm causado nas concessões e permissões de 
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Sobre o tema, vale registrar, inicialmente, que, esta mesma 

discussão foi travada no plano federal. Ao tratar  da necessidade de se 

preservar a continuidade do serviços públicos e o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos de concessão do setor de transportes e de 

infraestrutura de transportes afetados pela pandemia, o Ministério da 

Infraestrutura indagou à sua Consultoria Jurídica se os efeitos negativos 

da crise causada pelo COVID-19 suportados pelas concessionárias 

“poderiam juridicamente consistir em força maior capaz de embasar eventual 

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão”. A questão foi 

respondida no Parecer da Advocacia Geral da União nº 261/2020/CONJUR-

MINFRA/CGU/AGU (Doc. 35), aprovado em 16 abril de 2020, que, 

reconhecendo que a pandemia de COVID-19 constitui, sim, evento de força 

maior e que a avaliação sobre a parte responsável por suportar seus efeitos 

se dá na análise de cada contrato, registrou a seguinte ementa: 

“EMENTA: CONSULTA. CONTRATOS DE CONCESSÃO DO SETOR DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. 

COVID-19. 

 
distribuição de Energia Elétrica”. Os pareceres destes renomados juristas foram apresentados na 2ª fase 
da consulta por ocasião das contribuições apresentadas pela Abradee - Associação Brasileira de 
Distribuidores de Energia Elétrica. Para acesso aos referidos pareceres, consulte o seguinte endereço: 
https://www.aneel.gov.br/consultas-
publicas?p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=nor
mal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideDocum
ento=40894&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_tipoFaseReuniao=fase&_participaca
opublica_WAR_participacaopublicaportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fpp%2Fvisualizar.jsp; para verificar as 
contribuições apresentadas nos autos da CP 35/2020, confira-se o seguinte endereço: 
https://www.aneel.gov.br/consultas-
publicas?p_auth=ao7dB0YP&p_p_id=participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet&p_p_lifecycle
=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_ideParticip
acaoPublica=3439&_participacaopublica_WAR_participacaopublicaportlet_javax.portlet.action=visualizar
ParticipacaoPublica. Acesso em 16/01/2021. 
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I. Os concessionários têm direito ao reequilíbrio de seus contratos em 

caso de superveniência de evento cujo risco tenha sido alocado ao 

poder concedente, caso dele tenha decorrido impacto significativo em 

suas receitas ou despesas. 

II. Em regra, o concessionário assume os riscos ordinários do negócio e 

o poder público retém os ricos extraordinários. Mas nada impede que 

os contratos estabeleçam uma divisão de riscos diferente.  

III. Para a aplicação da teoria da imprevisão para fins de revisão de 

contratos de concessão é necessário que, observada a alocação 

contratual de riscos, ocorra evento superveniente e extraordinário, 

cuja ocorrência ou consequências sejam imprevisíveis e inevitáveis e 

que tenha gerado onerosidade excessiva decorrente de um significativo 

desequilíbrio no contrato. 

IV. A pandemia do novo coronavírus configura força maior ou caso 

fortuito, caracterizando álea extraordinária para fins de aplicação da 

teoria da imprevisão a justificar o reequilíbrio de contratos de 

concessão de infraestrutura de transportes, desde que atendidos os 

demais requisitos indicados neste Parecer.” (grifamos) 

Aliás, neste mesmo parecer, foi reconhecido que as medidas de 

restrição da circulação de pessoas adotadas pelas autoridades públicas 

também podem ser classificadas como fato do príncipe. Não obstante, na 

sequência foi ressaltado que não haveria diferença prática em classificar o 

evento como caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, já que, via de 

regra, a consequência jurídica é a mesma. Confira-se:  

“71. Por conseguinte, nos limites desta consulta, parece-me fora de 

dúvida de que a pandemia do novo coronavírus pode ser classificada 

como evento de “força maior” ou “caso fortuito”. É certo que, em 

resposta à disseminação da doença, foram adotadas medidas de 

restrição de mobilidade das pessoas e mesmo de suspensão de 

atividades econômicas. Tais medidas poderiam eventualmente ser 

classificadas como “fato do príncipe”. Porém, há de se reconhecer que 

a sua causa foi exatamente o potencial de disseminação do vírus e seus 

impactos sobre a saúde pública. Além disso, a menos que o contrato 
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disponha de modo diferente, não há na prática maior relevância em 

tentar distinguir se eventual prejuízo sobre os contratos de concessão 

seria decorrente de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, pois 

em regra suas consequências jurídicas seriam as mesmas.” 

Logo, não há dúvidas de que a AGU realizou enquadramento 

jurídico da pandemia do COVID-19 como evento que configura caso 

fortuito e força maior e que os atos de autoridades públicas para conter sua 

proliferação podem ser enquadrados na definição de fato do príncipe.28  

A questão que se coloca é perceber que, nos contratos de concessão 

de serviços públicos de saneamento, como no caso do Contrato em 

questão, há ampla possibilidade de se estabelecer a distribuição dos riscos 

extraordinários segundo particularidades de cada contratação, pois é o que 

se verifica da combinação da redação do art. 23 da Lei Federal nº 

8.987/1995, com o art. 5º, III, da Lei Federal nº 11.079/2004, e com o art. 10-

A, IV, da Lei Federal nº 11.445/2007 (dispositivo inserido pela Lei Federal 

nº 14.026/2020). Na prática, isto significa dizer que é preciso olhar a forma 

como os riscos extraordinários foram distribuídos em cada contrato de 

concessão de serviço público de saneamento para se descobrir qual parte é 

responsável pelos riscos de caso fortuito, força maior e fato do príncipe 

para concluir qual parte deve suportar os impactos causados pela 

pandemia de COVID-19 (força maior/força maior) e pelos atos editados por 

autoridades públicas para conter sua proliferação e que afetaram a 

execução contratual (fato do príncipe/fato da Administração).29 

 
28 Vale registrar que, no plano federal, os reequilíbrios dos contratos de concessão já estão acontecendo, 
tendo a União realizado  

29 Vale registrar, por oportuno, que, como regra, o fato da Administração sempre será um evento de risco 
da Administração Pública contratante, pois, na prática, sua configuração caracteriza uma alteração 
unilateral do contrato. Justamente por isso, as legislações normalmente sempre mencionam a 
possibilidade de se estabelecer a distribuição entre as partes dos riscos de caso fortuito, força maior e fato 
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O ponto que nos cabe, portanto, é identificar como a questão foi 

tratada na presente Concessão. Sobre o tema, as Cláusulas 8.2, letras “d”, 

“e” e “f”, e 18.1, letras “d” e “e”, do Contrato, taxativamente mencionam a 

responsabilidade do Município pela ocorrência destes riscos 

extraordinários. Veja-se: 

“8.2. A CONCESSIONÁRIA não é responsável pelos seguintes riscos 

relacionados à CONCESSÃO, cuja responsabilidade é do PODER 

CONCEDENTE: (...) 

d) Caso fortuito ou força maior; 

e) Alteração, pelo PODER CONCEDENTE, ou pela entidade reguladora, 

dos encargos atribuídos à CONCESSIONÁRIA neste CONTRATO, 

incluindo mas não se limitando às obras ou serviços descritos neste 

CONTRATO e em seus Anexos; 

f) Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos 

legais após a apresentação da proposta comercial, exceto os impostos 

sobre a renda. 

(...) 

18.1. A CONCESSIONÁRIA terá direito à revisão extraordinária do valor 

das tarifas, a qualquer tempo, quando se verificarem os seguintes 

eventos: (...) 

d) Ocorrência de "fato do príncipe" ou fato da administração que 

resultem, comprovadamente, em variações dos custos da 

CONCESSIONÁRIA, incluindo determinações de autoridades ambientais 

que alterem os encargos da CONCESSÃO, dentre eles, a modificação ou 

antecipação das metas da CONCESSÃO; 

 
do príncipe, não incluindo o risco de fato da Administração dentre aqueles que podem ser alocados como 
responsabilidade da contratada da Administração Pública.  
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e) Ocorrência de caso fortuito, força maior ou sujeições imprevistas, 

que acarretem alteração dos custos da CONCESSIONÁRIA e cuja 

responsabilidade não seja a ela atribuível;” 

Para além destas disposições, a Cláusula 39.1 do Contrato elenca 

dentre as causas justificadoras de inexecuções contratuais pela 

Concessionária os eventos que decorram diretamente de força maior, caso 

fortuito, fato do príncipe, ato da administração ou de interferências 

imprevistas, que retardem ou impeçam o cumprimento contratual. 

Confira-se: 

“39.1. No caso de inexecução total ou parcial deste CONTRATO, 

decorrente diretamente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, 

ato da administração ou de interferências imprevistas, que retardem 

ou impeçam o cumprimento deste CONTRATO, devidamente 

justificados e aceitos pelo PODER CONCEDENTE, ficará a 

CONCESSIONÁRIA exonerada de responsabilidade pelo atraso no 

cumprimento do cronograma de obras e serviços e das demais 

obrigações oriundas do CONTRATO.” 

Estas Cláusulas do Contrato inquestionavelmente levam à 

conclusão de que o Município é o responsável pelas consequências de 

eventos de caso fortuito, força maior, fato do príncipe e, obviamente, fato 

da Administração. A conjugação desta constatação com o fato de que a 

pandemia de COVID-19 e os atos de autoridades públicas para conter sua 

proliferação se qualificam como riscos extraordinários leva à incontornável 

conclusão de que a Concessionária deve ser reequilibrada por todas as 

consequências que foi obrigada a suportar em razão da pandemia de 

COVID-19 e dos atos de autoridades públicas para conter sua 

disseminação. 

Esta conclusão é idêntica à que se formou e continua sendo aplicada 

no plano federal nas concessões aeroportuárias. A Agência Nacional de 
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Aviação Civil – Anac já vem realizando reequilíbrio econômico-financeiro 

dos contratos de concessão de aeroportos federais. Até agora, a Anac 

aprovou reequilíbrios econômico-financeiros dos contratos de concessão 

dos aeroportos federais de Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre, Galeão, 

Guarulhos, Brasília e Salvador e Confins30. Veja-se, a título de exemplo, a 

decisão tomada quanto ao contrato de concessão do Aeroporto 

Internacional de Fortaleza, publicada no Diário Oficial da União: 

“DECISÃO Nº 206, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020  

Aprova Revisão Extraordinária do Contrato 

de Concessão do Aeroporto Internacional de 

Fortaleza, localizado em Fortaleza (CE).  

A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - 

ANAC, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelo art. 11, 

incisos IV e V, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e tendo em 

vista o disposto no art. 18 do Decreto nº 7.624, de 22 de novembro de 

2011,  

Considerando o estabelecido na Seção III - Da Revisão Extraordinária do 

Capítulo VI - Do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato de 

Concessão de Aeroporto - CCA nº 004/ANAC/2017 - SBFZ, referente à 

concessão dos serviços públicos para ampliação, manutenção e 

exploração da infraestrutura aeroportuária do Aeroporto Internacional 

de Fortaleza, localizado em Fortaleza (CE); e  

Considerando o que consta do processo nº 00058.020045/2020-97, 

deliberado e aprovado na 22ª Reunião Deliberativa, realizada em 10 de 

novembro de 2020, decide:  

Art. 1º Aprovar Revisão Extraordinária do Contrato de Concessão do 

Aeroporto Internacional de Fortaleza, em razão dos prejuízos causados 

 
30 Cf. https://www.anac.gov.br/noticias/2020/mais-4-aeroportos-tem-reequilibrio-economico-financeiro-
aprovado-em-razao-da-covid-19. Acesso em 16/01/2021. 
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pela pandemia de COVID-19, com o objetivo de recompor seu equilíbrio 

econômico-financeiro.  

Art. 2º O valor referente ao desequilíbrio verificado em 2020 

corresponde a R$ 94.326.740,41 (noventa e quatro milhões, trezentos 

e vinte e seis mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e um 

centavos), a valores de 18 de dezembro de 2020.  

§ 1º O montante mencionado no caput foi atualizado utilizando-se, 

para os meses de outubro a dezembro de 2020, o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo - IPCA previsto no Sistema de 

Expectativas de Mercado do Banco Central, a partir de expectativas 

registradas para o dia 15 de outubro de 2020.  

§ 2º O valor do desequilíbrio deve ser revisado considerando-se, para 

os meses de outubro a dezembro de 2020, o IPCA a ser publicado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  

Art. 3º A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

será realizada, após a anuência do Ministério da Infraestrutura, por 

meio da revisão das contribuições fixa e variável devidas pela 

Concessionária.  

§ 1º A parcela da contribuição variável devida em 2020 será deduzida 

do valor do desequilíbrio verificado em 2020, observado o disposto no 

art. 2º, § 2º, desta Decisão.  

§ 2º O saldo remanescente a ser deduzido nas parcelas das 

contribuições fixa e variável a partir de 2021 deve ser atualizado pelo 

IPCA, calculado pelo IBGE, acumulado entre 18 de dezembro de 2020 e 

o mês anterior ao do pagamento das contribuições fixa e variável 

devidas pela Concessionária, e pela taxa de desconto do fluxo de caixa 

marginal de 8,50% (oito inteiros e cinquenta centésimos por cento), 

estabelecida pela Resolução nº 528, de 28 de agosto de 2019, 

proporcional ao número de dias correspondente.  

§ 3º A distribuição do montante nas contribuições fixa e variável será 

de forma a concluir a recomposição no menor prazo praticável.  

Art. 4º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação. 
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JULIANO ALCÂNTARA NOMAN 

Diretor-Presidente” 

Os fundamentos jurídicos para que a Anac assegurasse o direito 

das concessionárias ao referido reequilíbrio econômico-financeiro tiveram 

como pressupostos básicos o reconhecimento de que (i) a pandemia de 

COVID-19 constitui evento de caso fortuito e/ou força maior e de que (ii) 

tal risco encontra-se contratualmente alocado ao poder concedente. Ou 

seja: os fundamentos são os mesmo que se encontram no Contrato objeto 

da presente revisão periódica ordinária. 

No caso específico do aeroporto internacional de Fortaleza, a 

concessionária apresentou seu pleito de reequilíbrio alegando que o risco 

de caso fortuito e força maior não coberto por seguro está previsto em seu 

contrato de concessão como responsabilidade do poder concedente, nos 

termos da subcláusula 5.2.8 do seu contrato de concessão, que ao tratar dos 

riscos do poder concedente, assim afirma: 

“5.2.8.  ocorrência de eventos de força maior ou caso fortuito, 

exceto quando a sua cobertura possa ser contratada junto a instituições 

seguradoras, no mercado brasileiro, na data da ocorrência ou quando 

houver apólices vigentes que cubram o evento”  

Apreciando o referido pleito, a Nota Técnica nº 71/2020/GERE/SRA 

(Doc. 36), da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos da 

Anac, concluiu que a pandemia de COVID-19 realmente constituiria 

evento de caso fortuito e/ou força maior. A avaliação indicou ainda que, de 

acordo com as informações fornecidas pela Federação Nacional de Seguros 

Gerais – FenSeg, o mercado securitário brasileiro não dispunha de 

cobertura para os riscos de pandemia ou epidemia nem abrangem em suas 

apólices de risco de caso fortuito e força maior o risco que se concretizou 

com a pandemia de COVID-19.  
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Logo, restou demonstrado que os efeitos da pandemia não estavam 

cobertos por nenhum seguro disponível no Brasil, razão pela qual, nos 

contratos de concessão de aeroportos federais, este seria um risco alocado 

ao poder concedente. Esta foi, inclusive, a conclusão a que chegou a 

Procuradoria Federal lotada na Anac, que, no Parecer nº 

00243/2020/PROT/PFEANAC/PGF/AGU, manifestou-se favoravelmente 

aos processos de reequilíbrios econômico-financeiros dos contratos de 

aeroportos federais, tal como se infere na decisão tomada nos autos do 

processo 00058.020045/2020-97 da Anac (Doc. 37). 

Esta última observação também é relevante no presente caso, uma 

vez que a Cláusula 23.3 do Contrato afirma que “A cobertura de seguros 

deverá incluir cobertura de danos por motivos de força maior, sempre que 

forem seguráveis.”. Como dito acima, não existe, no mercado securitário 

brasileiro, apólice de seguro que abranja os dados ocasionados por força 

maior na monta da atual pandemia de COVID-19. Logo, não há, na 

presente circunstância, seguro com coberto para qualquer dos impactos 

suportados pela Concessionária em razão do evento de força maior que 

caracteriza a pandemia de COVID-19. 

Portanto, (i) caracterizada a pandemia de COVID-19 como evento 

de caso fortuito ou força maior e os atos de autoridades públicas para 

conter sua proliferação como fato do príncipe ou fato da Administração, 

visto que (ii)  o Contrato expressamente afirma que os impactos 

decorrentes diretamente destes eventos devem ser suportados pelo 

Município e (iii) inexiste no mercado securitário brasileiro apólice que com 

cobertura para os riscos de danos ocasionados pelo evento de força maior 

que caracteriza a pandemia de COVID-19, não resta qualquer dúvida de 

que os impactos da pandemia de COVID-19 e os atos de autoridades 

públicas para conter sua proliferação devem ser objeto de reequilíbrio 
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econômico-financeiro. Contudo, dada a impossibilidade de se estimar o 

fim da pandemia, ainda não há como se dimensionar o desequilíbrio 

gerado por este evento. Por isso, a Concessionária se valerá do disposto na 

Cláusula 17.11 do Contrato e apresentará oportunamente seu pleito de 

reequilíbrio pelos impactos da pandemia de COVID-19 e dos atos de 

autoridades públicas para conter sua disseminação. 

III. CONCLUSÃO E PEDIDOS 

Da análise dos fatos acima expostos, em conjunto com as 

disposições legais e do Contrato e com os documentos que acompanham a 

presente manifestação, conclui-se que: 

(i) O presente Requerimento de RO é cabível e tempestivo, 

pois protocolado nos termos e prazo estabelecidos pela 

AMR;  

(ii) A interpretação que melhor efetiva os propósitos do 

Contrato é no sentido de se considerar como período de 

referência abrangido na presente RO o quadriênio 

compreendido entre 21 de novembro de 20016 e 21 de 

novembro de 2020;  

(iii) As etapas da presente RO são: (a) uma vez que 

apresentado o Requerimento de RO pela Concessionária 

(Cláusula 17.2), (b) em até 15 dias a AMR publicará uma 

nota técnica analisando o referido Requerimento de RO e 

(c) abrirá prazo para recebimento de críticas e sugestões 
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em consulta pública que durará, pelo menos, 15 dias 

(Cláusula 17.3), (d) prazo dentro do qual também se 

realizará a audiência pública (Cláusula 17.3, “a”), (e) ao fim 

da qual o Requerimento é analisado pelo Conselho 

Municipal de Saneamento (Cláusula 17.3, “b”) e (f) se 

concluirá com a decisão da AMR sobre a RO, o que deve 

acontecer no prazo máximo de 75 dias contados da data 

em que apresentado o Requerimento da RO (Cláusula 

17.3, “c”); 

(iv) A lógica comum aos contratos de concessão se caracteriza 

pela transferência de atividades e riscos ordinários e 

inerentes à exploração do serviço à concessionária e 

concentração do foco da fiscalização sobre os resultados 

exigidos, e não sobre os meios empregados, também se 

aplica no presente caso; 

(v) O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

concessão é alcançado pela manutenção, ao longo do 

prazo contratual, da equação inicial composta, por um 

lado, pela remuneração da concessionária e, por outro 

lado, pelos encargos e riscos por ela assumidos; 

(vi) Poder Concedente, Concessionária e AMR possuem o 

dever de manter o equilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato, sendo que, segundo as disposições do Contrato 
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e do Edital, é com base na variação da TIR resultante do 

fluxo de caixa descontado da proposta comercial que será 

possível mensurar eventuais desequilíbrios gerados à 

equação econômico-financeira contratual, assim como 

avaliar as formas de se realizar o seu reequilíbrio; 

(vii) Os objetivos da RO são a realização de “reavaliação das 

condições de mercado” e de “ajustes que captem possíveis 

distorções, para mais ou para menos, [a] nos custos dos 

serviços públicos de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário, [b] nas metas previstas no Plano 

Setorial de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento 

Sanitário, [c] nos insumos em geral, consoante as 

disposições deste CONTRATO e seus Anexos, bem como 

[d] na proposta comercial (...) decorrentes de perdas 

justificáveis ou ganhos (tecnológicos ou de 

produtividade)”; 

(viii) Quanto à “reavaliação das condições de mercado” impõe-

se a necessidade de averiguar eventuais divergências entre 

as premissas referentes às “condições de mercado” que 

embasaram a proposta comercial apresentada e a 

realidade efetivamente verificada pela Concessionária a 

partir da assunção da operação; 
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(ix) Além disso, a RO deverá promover a correção de 

distorções causadas pela materialização de eventos de 

desequilíbrio havidos no período e eventualmente não 

saneados em sede de revisão extraordinária, já que, 

segundo o Contrato, nas revisões periódicas ordinárias 

devem ocorrer “ajustes que captem possíveis distorções, 

para mais ou para menos”, nos seguintes itens, 

mencionados sequencialmente pela Cláusula 17.1: “[a] nos 

custos dos serviços públicos de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário, [b] nas metas previstas no 

Plano Setorial de Abastecimento de Água Potável e 

Esgotamento Sanitário, [c] nos insumos em geral, 

consoante as disposições deste CONTRATO e seus 

Anexos, [d] bem como na proposta comercial”, desde que 

tais distorções sejam “decorrentes de perdas justificáveis 

ou ganhos (tecnológicos ou de produtividade) na 

exploração dos serviços públicos de abastecimento de 

água potável”; 

(x) As chamadas “perdas justificáveis”, para fins de correção 

em RO, nada mais são que os impactos de eventos de 

desequilíbrio, ou seja, hipóteses em que uma parte venha 

a sofrer os efeitos (positivos ou negativos) de eventos cuja 

responsabilidade foi atribuída, pelo Contrato e/ou pela 

legislação aplicável, à outra parte; 
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(xi) Os “ganhos (tecnológicos ou de produtividade)”, para fins 

de correção em RO, são os ganhos que uma parte aufere 

em razão de risco que, pelo Contrato ou por força de lei, 

encontra-se alocado como de responsabilidade da outra 

parte contratante, o que não se confunde com o conceito 

de eficiência; 

(xii) Diante disso, a Concessionária apontou a ocorrência de 

riscos de responsabilidade do Poder Concedente que 

impactaram a Concessão no período de abrangência desta 

RO; 

(xiii) Os diversos atrasos do Município na realização dos atos 

para desapropriação das áreas onde seriam construídas a 

EEE e a ETE e as mudanças legislativas na concepção 

tecnológica do sistema de tratamento de esgoto do 

Município impactaram diretamente o cumprimento do 

cronograma previsto na proposta comercial da 

Concessionária e abalaram o equilíbrio econômico-

financeiro da Concessão, razão pela qual tal acontecimento 

deve ser considerado causa justificadora de inexecuções 

contratuais e evento de desequilíbrio a ser sanado na 

presente RO, nos termos das Cláusulas 8.2., letra “c”, 27.1 

e 39.1 do Contrato, impondo-se, inclusive, a necessidade 

de repactuação dos prazos e metas originalmente 

previstos para a Concessão, uma vez que os eventos que 
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impediram seu cumprimento se devem a fatos não 

imputáveis à Concessionária;  

(xiv) O direito da Concessionária ao reajuste tarifário foi 

suprimido integralmente entre 14 de janeiro de 2019 e 12 

de abril de 2019 e, parcialmente, com perdas de 5,55%, 

entre 13 de abril de 2019 e 14 de junho de 2019, o que 

consubstanciou verdadeiro descumprimento de 

obrigações legais e contratuais com impactos diretos sobre 

o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, fazendo 

incidir o disposto na Cláusula 8.2, letra “a”, do Contrato;  

(xv) O reajuste tarifário de 2020, a ser implementado em 2021, 

foi suspenso pelo Decreto Municipal nº 17.133/2021, o que 

viola o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF/88, nos arts. 2º, 

50 e 68 da Lei Federal nº .9784/1999 e no art. 58, § 1º, da Lei 

Federal nº 8.666/1993; 

(xvi) Com a edição do Decreto Federal nº 9.642/2018, o subsídio 

na tarifa de energia elétrica da Concessionária passou a ser 

progressivamente reduzido até sua integral revogação, o 

que já denota aumento do custo de energia elétrica com 

impactos diretos sobre o equilíbrio econômico-financeiro 

da Concessão por circunstâncias que, segundo as 

Cláusulas 8.2, letra “f”, e 18.1, letra “c”, do Contrato, são 

de responsabilidade do Poder Concedente; e 
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(xvii) Existem eventos de desequilíbrio que, diante da 

dificuldade de se dimensionar integralmente seus 

impactos ou por não estarem inteiramente abrangidos 

pelo período de referência desta RO, serão futura e 

oportunamente apresentados pela Concessionária, tal 

como autoriza a Cláusula 17.11 do Contrato de Concessão.  

Diante disto, a Concessionária requer: 

a) Conhecimento do presente Requerimento de RO; 

b) Definição do período de abrangência desta RO como sendo 

o quadriênio compreendido entre 21 de novembro de 20016 

e 21 de novembro de 2020; e, no mérito, 

c) Reconhecimento dos eventos de desequilíbrio acima 

indicados, com provimento do presente Requerimento de 

RO, para que a tarifa seja reajustada em 0,38%, a partir de 

novembro de 2021, conforme especificado no Relatório 

Técnico (Doc. 2).  

A Concessionária reforça, por fim, sua disponibilidade para 

explicar todas as considerações técnicas e metodológicas apresentadas na 

presente oportunidade e debater alternativas para solução do desequilíbrio 

econômico-financeiro que assola a Concessão, bem como a repactuação das 

condições de mercado e correção das distorções verificadas ao longo destes 

primeiros anos de execução do Contrato, reiterando sua intenção de 

dedicar o máximo de seus esforços à obtenção da alternativa mais 

satisfatória ao interesse público e das partes. 
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Termos em que pede deferimento. 

Ariquemes/RO, 29 de março de 2021. 

 

___________________________ 

MAURICIO PORTUGAL RIBEIRO 

OAB-SP nº 161.930  

 _____________________________ 

MARCELO RANGEL LENNERTZ  

OAB-RJ nº 133.919 

 

_______________________________ 

PAULO VITOR TORRES DA MATTA 

OAB-RJ nº 180.762  

  

 

  

ID: 284675 e CRC: CD1BC265



 

 
 

 Página 109 de 111 
 

IV. LISTA DE ANEXOS 

Doc. 1. Procuração e atos societários da Concessionária 

Doc. 2. Relatório Técnico 

Doc. 3. Resolução nº 002/AMR/2021 e Notificação nº 005/2021 – AMR  

Doc. 4. Ofício nº 20/AMR PRESID/2021 

Doc. 5. Carta ARS nº 662/2020 

Doc. 6. Carta ARI nº 427/2019 

Doc. 7. Relatório 106/AMR/DTO/2019  

Doc. 8. Carta ARS nº 047/2017  

Doc. 9. Autos de nº 8795/2017  

Doc. 10. Carta ARS nº 242/2017  

Doc. 11. Carta ARS nº 085/2018 

Doc. 12. Ofício nº 106/SEMPOG/2018  

Doc. 13. Ofício 206/SEMPOG/2018  

Doc. 14. Ofício nº 044/2018  

Doc. 15. Carta ARS nº 368/2019  

Doc. 16. Carta ARS nº 181/2019  

ID: 284675 e CRC: CD1BC265



 

 
 

 Página 110 de 111 
 

Doc. 17. Parecer Consultivo do Comitê Técnico da AMR conforme ata 

da 4ª Reunião Extraordinária  

Doc. 18. Ofício nº 195/SEMPOG/2019 

Doc. 19. Ofício nº 091/SEMPOG/2020  

Doc. 20. Cartas ARS 256/2020, ARS 259/2020 e ARS 281/2020 

Doc. 21. Ofício nº 102/SEMPOG/2020 

Doc. 22. Notificação 010/2020-AMR  

Doc. 23. Carta ARI nº 420/2020  

Doc. 24. Carta ARS nº 401/2018 

Doc. 25. Ofício nº 005/PRESID/2019 

Doc. 26. Nota Pública nº 001/2019-AMR, Decisão nº 001/2019/AMR e 

Res. 001/2019/AMR 

Doc. 27. Carta ARS nº 147/2019 

Doc. 28. Carta ARI nº 146/2019 

Doc. 29. Ofício nº 070/PRESID/2019 

Doc. 30. Carta ARS nº 193/2019 

Doc. 31. Resolução nº 003/AMR/2019 

Doc. 32. Carta ARI nº 194/2019 

ID: 284675 e CRC: CD1BC265



 

 
 

 Página 111 de 111 
 

Doc. 33. Parecer Técnico 009/AMR/2020 
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