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RELATÓRIO 

 

O presente Processo Regulatório foi instaurado a partir do recebimento da Carta DIR 

330/2022
1
, da Concessionária Águas da Condessa solicitando “autorização para aplicar o reajuste 

tarifário de 13,008% (treze inteiros e oito milésimos por cento) sobre as tarifas dos serviços a 

partir da referência de fevereiro de 2023, sendo 8,705% (oito inteiros e setecentos e cinco 

milésimos por cento) referente ao reajuste tarifário ordinário anual e 3,958% (três inteiros e 

novecentos e cinquenta e oito milésimos por cento) referente a primeira parcela do realinhamento 

tarifário firmado no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão” nos termos abaixo 

transcritos: 

“Em consonância com o estabelecido no Anexo VII do Edital, parte integrante do 

Contrato de Concessão, foi calculado o reajuste tarifário ordinário com base nos 

números índices do período de outubro de 2021 a outubro de 2022, sendo: 

• Terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da nova tarifa (que 

corresponde às contas de mês de referência fevereiro/2023, cujo início do ciclo de 

consumo é em janeiro/2023): outubro/2022. 

• Terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa atual (que 

corresponde às contas de mês de referência fevereiro/2022, cujo início do ciclo de 

consumo é em janeiro/2022): outubro/2021. 

A memória de cálculo completa do reajuste tarifário ordinário está detalhada no 

Anexo I deste oficio e todos os dados utilizados para o cálculo estão nos Anexos II 

e III. 

O realinhamento tarifário de 3,958% (três inteiros e novecentos e cinquenta e oito 

milésimos por cento) está previsto na Cláusula Quarta do Primeiro Termo Aditivo 
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do Contrato de Concessão firmado em março de 2022. Esse Termo Aditivo prevê a 

aplicação de quatro parcelas anuais de 3,958% (três inteiros e novecentos e 

cinquenta e oito milésimos por cento), cumulativamente com os reajustes 

ordinários anuais. 

Solicitamos, assim, a Vossa Senhoria, autorização para aplicar sobre as tarifas e 

os valores relativos aos serviços complementares o reajuste tarifário de 13,008% 

(treze inteiros e oito milésimos por cento), nas contas a partir do mês de referência 

fevereiro/2023.” 

 

Foram anexados à dita carta: (i) Memória de Cálculo do Reajuste Tarifário; (ii) Índices 

FGV; (iii) Variação do Índice de Energia Elétrica; (iv) Resolução Homologatória Nº 2.835, de 9 de 

março de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e Resolução Homologatória N° 

3.014, de 15 de março de 2022 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; (v) Publicação 

do Decreto nº 2.296/2022, que fixa os valores da Tarifa Referencial de Água (TRA) e da Tarifa 

Referencial de Esgoto (TRE) . 

 

Após detida análise da documentação juntada ao feito pela Regulada, a CAPET emitiu 

Parecer Técnico
2
 e, com base nos cálculos apresentados, sugeriu 2 (dois) possíveis cenários para 

apreciação do CODIR, conforme se verifica abaixo: 

 

“ Dos fatos 

 1. A Concessionária Águas da Condessa apresentou, por meio da Carta DIR 

330/2022 (43517288), de 30/11/2022, pedido de homologação de reajuste de tarifa 

ordinária contratual da concessão, a vigorar a partir do dia 01 de Fevereiro de 

2023;   

1.1. O pleito de reajuste contratual foi calculado considerando a fórmula 

paramétrica disposta no Anexo VII da Concorrência Pública n° 001/2020, 

perfazendo um percentual de 8,705% (oito inteiros e setecentos e cinco 

milésimos por cento); 

1.2. Solicita, ainda, aplicação da primeira parcela de realinhamento 

tarifário de 3,958% (três inteiros e novecentos e cinquenta e oito milésimos 
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por cento), conforme disposto na Cláusula Quarta do Primeiro Termo 

Aditivo ao Contrato de Concessão. 

1.3. Neste contexto, solicita a aplicação de reajuste tarifário total de 

13,008% (treze inteiros e oito milésimos por cento) na Estrutura Tarifária; 

1.4. Não foi encaminhada qualquer tabela com a totalização da Águas de 

Paraty;  

  

Das análises 

  

2. O cálculo tarifário é feito a partir de uma formulação matemática paramétrica, 

conforme previsto na já citada Cláusula 20 do Contrato de Concessão 008/2014: 

   

IR = {[ P1 x [(IMOi - IMOo)/ IMOo] + P2 x [(IEEi - IEEo)/ IEEo] + P3 x [(IPAi - 

IPAo)/IPAo] + P4 x [(IPQi - IPQo)/IPQo] + [(IPCi - IPCo)/IPCo] + P6 x [(ICCi - 

ICCo)/ICCo]}  

  

Onde:  

  

IR = Índice de Reajuste 

  

P1, P2, P3, P4, P5 e P6 = São fatores de ponderação a serem aplicados sobre os 

índices usados na fórmula para métrica, os quais, obrigatoriamente, devem ser 

equivalentes à distribuição dos pesos dos itens que compõem a coluna denominada 

Custo Total do Quadro 11 da PROPOSTA COMERCIAL – Anexo X, sendo: P1 = 

0,195; P2 = 0,0974; P3 = 0,1082; P4 = 0,0405; P5 = 0,0662; e P6 = 0,4925.  

IMOi = É o índice “INCC - Mão de Obra (160906)” publicado pelo FGV, 

correspondente ao terceiro mês anterior ao da data de início da nova tarifa.  

IMOo = É o índice “INCC - Mão de Obra (160906)” publicado pelo FGV, 

correspondente ao terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa 

em vigor.  
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IEEi = É o valor da tarifa de energia elétrica referente ao “Grupo A - 

Convencional, Sub-Grupo A4 (2,3kV a 25Kv) - Valor de consumo em MWh”, 

praticada ao terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da nova tarifa.  

IEEo = É o valor da tarifa de energia elétrica referente ao “Grupo A - 

Convencional, Sub-Grupo A4 (2,3kV a 25Kv) - Valor de consumo em MWh”, 

praticada ao terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa em 

vigor.  

IPAi = É o índice “IPA - Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de 

Transformação – Produtos Derivados do Petróleo e Álcool (1006819) – publicado 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente ao terceiro mês anterior 

ao da data de início de vigência da nova tarifa.  

IPAo = É o índice “IPA - Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de 

Transformação – Produtos Derivados do Petróleo e Álcool (1006819) – publicado 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente ao terceiro mês anterior 

ao da data de início de vigência da tarifa em vigor.  

IPQi = É o índice “IPA - Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de 

Transformação – Produtos Químicos (1006820) – publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente ao terceiro mês anterior ao da data de 

início de vigência da nova tarifa.  

IPQo =  É o índice “IPA - Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de 

Transformação – Produtos Químicos (1006820) – publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente ao terceiro mês anterior ao da data de 

início de vigência da tarifa em vigor.  

IPCi = É o índice “IPC – Brasil – DI – Índice de Preços ao Consumidor 

(1390594) – publicado pela  Fundação Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente ao 

terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da nova tarifa.  

IPCo = É o índice “IPC – Brasil – DI – Índice de Preços ao Consumidor 

(1390594) – publicado pela  Fundação Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente ao 

terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa em vigor.  

ICCi = É o índice “INCC – Índice Nacional de Preços da Construção Civil 

(160868) –  publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente ao 

terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da nova tarifa.  
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ICCo = É o índice “INCC – Índice Nacional de Preços da Construção Civil 

(160868) –  publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente ao 

terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa em vigor.   

3. Especificamente, também trazemos o disposto à cláusula Quarta do Primeiro 

Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, notadamente a subcláusula 4.1: 

(...)   

Das apurações 

  

4. A variação dos índices mencionados no item 2, no período de outubro/2021 a 

outubro/2022, lastreado na cláusula contratual supracitada, é de:  

 (...)  

4.1. Aplicando a fórmula, temos:  

  

IR = { 0,301 x [(1270,85 - 1139,303)/ 1139,303] + 0,133 x [(553,74 - 

500,13)[1]/ 500,13] + 0,095 x [(450,008 - 362,733)/362,733] + 0,059 x 

[(219,523 - 198,266)/ 198,266] + 0,176 x [(702,014 - 668,289)/ 668,289] + 

0,236 x [(1046,896-952,596)/ 952,596]}   

IR = { 0,301 x [0,11546] + 0,133 x [-0,9687] + 0,095 x [0,2406] + 0,059 x 

[0,10721] + 0,176 x [0,0546] + 0,236 x [0,09899] = 0,0833 = 8,33% (oito 

inteiros e trinta e três centésimos por cento)  

  

4.2. Cabe informar que os índices IEE (Energia Elétrica) apresentados 

pela Concessionária, são diferentes dos valores encontrados pela CAPET, 

por fugirem ao contrato (previsto em contrato é o “GRUPO A - 

Convencional, Sub-Grupo A4” e o informado pela Delegatária foi o custo 

com energia, conforme memória de cálculo disponibilizada em 43517505). 

Ocasionando uma diferença, na variação apurada pela CAPET e a 

informada pela Delegatária;  

  

4.2.1. Considerando o percentual apurado e a primeira parcela do 

supracitado Termo Aditivo, temos:  

IRP = (1 + IRC) * (1+ TR1parc) 
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Onde:  

  

IRP = Índice de Reajuste Proposto  

IRC = Índice de Reajuste Contratual = 0,0833 ou 8,33%  

TR1parc = 1° Parcela do TR = 0,03958 = 3,958% 

   

Aplicando a fórmula paramétrica apresentada no item 4.2.1, temos: 

   

IRP = (1+ 0,0833) *  ( 1 + 0,03958)  

IRP = 1,12618 = 12,618% (doze inteiros e seiscentos e dezoito 

milésimos por cento)  

  

Da conclusão  

  

5. A seguir, apresentamos os resultados alcançados a vigorar a partir de 

01/02/2023, com sugestão de 2 (dois) possíveis cenários para apreciação do 

CODIR:  

  

5.1. CENÁRIO A: Acatando o pleito da Delegatária, conforme ajuste desta 

CAPET no item 4.2.1, e aplicando o percentual de 12,618% (doze inteiros e 

seiscentos e dezoito milésimos por cento):  

  

5.2. CENÁRIO B: Considerando a não aplicação da primeira parcela de 

realinhamento tarifário de 3,958% (três inteiros e novecentos e cinquenta e 

oito milésimos por cento), acatando somente o percentual 8,330% (oito 

inteiros e trezentos e trinta milésimos por cento), conforme a fórmula 

contratual, conforme apurado por esta Câmara Técnica no item 4.1:  

(...) 

5.2.1 Afirmamos que esta alternativa implica em um residuo 

percentual a ser discutido em outro momento da concessão ou em 

uma revisão ordinária.” 
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O presente feito foi então, distribuído à minha relatoria, conforme decisão proferida pelo 

Conselho Diretor na 27ª Reunião Interna
3
. 

Em seguida, através da Carta DIR 345/2023
4
 a Concessionária encaminhou publicação 

realizada no dia 05/01/2023 no jornal local ”Geral“ da Estrutura Tarifária com a aplicação do 

reajuste nos termos abaixo, juntamente com as tabelas para conferência da CAPET: 

“(...) vem, oportunamente, encaminhar a publicação em Jornal de grande 

circulação local da Estrutura Tarifária com aplicação do reajuste de 12,618%, 

(doze inteiros e seiscentos e dezoito milésimos por cento) que equivale à nova TRA 

- Tarifa Referencial de Água e TRE - Tarifa Referencial de Esgoto, no valor de R$ 

4,9866 (Quatro reais e nove mil oitocentos e sessenta e seis décimos de milésimos 

de real), a ser aplicada na Estrutura Tarifária e Tabela de Serviços de que trata o 

Anexo VI do Contrato de Concessão, a partir das faturas com referência no mês de 

fevereiro/2023” 

 

Tendo analisado as informações apresentadas pela Regulada, a CAPET concluiu o que segue: 

 

“Das análises  

2. Ao analisar a publicação apresentada, verificamos que os valores das tarifas 

divulgadas foram calculados com um percentual de reajuste de aproximadamente 

26,7% (vinte e seis inteiros e sete décimos por cento), 12,5% (doze inteiros e cinco 

décimos por cento)  a maior do que o informado pela  própria Delegatária, e a 

tabela deve ser retificada conforme o cálculo correto apresentado no tópico 4, 

abaixo:  

3. Verificamos, também, que houve material na transposição do percentual do 

reajuste originalmente calculado, que também retificamos no quadro em 

sequência;   

Da conclusão 
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4. A tabela do item 5.1. do Parecer CAPET 225/2022 (44114282) passará a ter o 

seguinte quadro, já considerado o erro material apontado no item 3: 

” 

 

A fim de melhor instruir os autos, minha assessoria solicitou
5
 que a Concessionária 

encaminhasse a esta Reguladora, a Estrutura Tarifária vigente a partir de fevereiro de 2022, em 

complementação às informações encaminhadas neste feito, bem como, que esta Regulada 

esclarecesse a alteração da data-base contratual para a o reajuste de 2023, o que foi respondido 

através da Carta DIR 354/2023
6
 nos termos abaixo: 

 

“Inicialmente, importante esclarecer que a Empresa sagrou-se vencedora do 

certame licitatório realizado em 16/03/2020, no qual propôs a redução de tarifas 

em relação às praticadas, conforme Edital, com a aplicação do fator K=0,985, ou 
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seja, redução de 1,5% em relação à Estrutura Tarifária contida no Edital, que 

integra o Contrato de Concessão como Anexo VI - Estrutura Tarifária, pág., 82: 

 

Portanto, a estrutura tarifária vigente a partir da assunção, em dezembro de 2020 

à janeiro de 2022, foi a seguinte: 

 

 

O primeiro reajuste tarifário, aplicado a partir das faturas com referência no mês 

de fevereiro de 2022, foi calculado levando-se em conta os índices de Dezembro de 

2019 à Outubro de 2021, para aplicação a partir das contas denominadas 

"Referência 02/2022", cujo primeiro ciclo de consumo refere-se ao início de 

janeiro de 2021 (dado que esta foi a décima terceira conta emitida aos usuários 

desde o início da Concessão - 26/12/2020). 
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Assim, restou aprovado o reajuste, conforme Decreto Municipal 2.296, de 

21/02/2022, a partir da referência 02/2022, da TRA para R$ 4,42785 e, ainda, 

restou determinada a aplicação de parte do reajuste aprovado, através de 

escalonamento em mais 04 (quatro) parcelas anuais de 3,958%, conforme 

estrutura tarifária vigente partir de fevereiro de 2022, disponível a 

www.ahttps://www.grupoaguasdobrasil.com.br/aguas-da-condessa/agencia-

virtual/estrutura- tarifaria/guasdacondessa.com.br: no site: 

 

 

Portanto, considerando o reajuste proposto para 2023, a Estrutura Tarifária 

vigente a partir da referência 02/2023, objeto do presente processo, será: 
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Por fim, informamos que não houve alteração da data-base para cálculo do 

reajuste, haja vista que o reajuste anteriormente concedido ocorreu conforme 

critérios específicos para o primeiro reajuste contratual, considerando três meses 

anteriores à entrega da proposta vencedora do certame licitatório. 

 

Em nova análise do feito, considerando a documentação juntada aos autos pela Delegatária, 

a CAPET
7
 emitiu sua correção e substituição aos Pareceres CAPET 225/2022 (44114282) e 

015/2023 (45966817), no que segue: 

 

“Dos fatos  

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=49009404&id_procedimento_atual=48351766&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120004134&infra_hash=efa78c26955392267c5e891c3dbe8d6d85f265325d9645bbf631f779e40171b2
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=51051821&id_procedimento_atual=48351766&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120004134&infra_hash=867b54164043432948db55424e5f2b90b7851e16d0ce28eb2bf446ec3a02e52c
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1. A Concessionária Águas da Condessa apresentou, por meio do Ofício DIR 

330/2022 (43517288), de 30/11/2022, pedido de homologação de reajuste de tarifa 

ordinária contratual da concessão, a vigorar a partir do dia 01 de Fevereiro de 

2023;  

1.1. O pleito de reajuste contratual foi calculado considerando a fórmula 

paramétrica disposta no Anexo VII da Concorrência Pública n° 001/2020, 

perfazendo um percentual de 8,705% (oito inteiros e setecentos e cinco milésimos 

por cento);  

1.2. Solicita, ainda, aplicação da primeira parcela de realinhamento tarifário de 

3,958% (três inteiros e novecentos e cinquenta e oito milésimos por cento), 

conforme disposto na Cláusula Quarta do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 

Concessão.  

1.3. Neste contexto, solicita a aplicação de reajuste tarifário total de 13,008% 

(treze inteiros e oito milésimos por cento) na Estrutura Tarifária;  

2. A Delegatária, através do Ofício DIR 345/2023 (45356633), comunica a 

publicação, no “ENTRE-RIOS JORNAL” de 05 de janeiro de 2023, da 

comunicação do reajuste em 12,618% (doze inteiros e seiscentos e dezoito 

milésimos por cento), em substituição ao percentual pleiteado anteriormente;  

3. Já no Ofício DIR 359/2023 (46656545), a Delegatária encaminha, em 

complemento ao ofício anterior, a tabela tarifária retificada;  

Das análises  

4. O cálculo tarifário é feito a partir de uma formulação matemática paramétrica, 

conforme previsto na já citada Cláusula 20 do Contrato de Concessão 008/2014:  

IR = {[ P1 x [(IMOi - IMOo)/ IMOo] + P2 x [(IEEi - IEEo)/ IEEo] + P3 x [(IPAi - 

IPAo)/IPAo] + P4 x [(IPQi - IPQo)/IPQo] + [(IPCi - IPCo)/IPCo] + P6 x [(ICCi - 

ICCo)/ICCo]}  

Onde: 
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IR = Índice de Reajuste  

P1, P2, P3, P4, P5 e P6 = São fatores de ponderação a serem aplicados sobre os 

índices usados na fórmula para métrica, os quais, obrigatoriamente, devem ser 

equivalentes à distribuição dos pesos dos itens que compõem a coluna denominada 

Custo Total do Quadro 11 da PROPOSTA COMERCIAL – Anexo X, sendo: P1 = 

0,195; P2 = 0,0974; P3 = 0,1082; P4 = 0,0405; P5 = 0,0662; e P6 = 0,4925.  

IMOi = É o índice “INCC - Mão de Obra (160906)” publicado pelo FGV, 

correspondente ao terceiro mês anterior ao da data de início da nova tarifa.  

IMOo = É o índice “INCC - Mão de Obra (160906)” publicado pelo FGV, 

correspondente ao terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa 

em vigor.  

IEEi = É o valor da tarifa de energia elétrica referente ao “Grupo A - 

Convencional, Sub-Grupo A4 (2,3kV a 25Kv) - Valor de consumo em MWh”, 

praticada ao terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da nova tarifa.  

IEEo = É o valor da tarifa de energia elétrica referente ao “Grupo A - 

Convencional, Sub-Grupo A4 (2,3kV a 25Kv) - Valor de consumo em MWh”, 

praticada ao terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa em 

vigor.  

IPAi = É o índice “IPA - Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de 

Transformação – Produtos Derivados do Petróleo e Álcool (1006819) – publicado 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente ao terceiro mês anterior 

ao da data de início de vigência da nova tarifa.  

IPAo = É o índice “IPA - Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de 

Transformação – Produtos Derivados do Petróleo e Álcool (1006819) – publicado 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente ao terceiro mês anterior 

ao da data de início de vigência da tarifa em vigor.  
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IPQi = É o índice “IPA - Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de 

Transformação – Produtos Químicos (1006820) – publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente ao terceiro mês anterior ao da data de 

início de vigência da nova tarifa.  

IPQo = É o índice “IPA - Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de 

Transformação – Produtos Químicos (1006820) – publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente ao terceiro mês anterior ao da data de 

início de vigência da tarifa em vigor.  

IPCi = É o índice “IPC – Brasil – DI – Índice de Preços ao Consumidor 

(1390594) – publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente ao 

terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da nova tarifa.  

IPCo = É o índice “IPC – Brasil – DI – Índice de Preços ao Consumidor 

(1390594) – publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente ao 

terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa em vigor.  

ICCi = É o índice “INCC – Índice Nacional de Preços da Construção Civil 

(160868) – publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente ao 

terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da nova tarifa.  

ICCo = É o índice “INCC – Índice Nacional de Preços da Construção Civil 

(160868) – publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)”, correspondente ao 

terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa em vigor. 

  

5. Especificamente, também trazemos o disposto à cláusula Quarta do Primeiro 

Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, notadamente a subcláusula 4.1:  

  

Das apurações 
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6. A variação dos índices mencionados no item 2, no período de outubro/2021 a 

outubro/2022, lastreado na cláusula contratual supracitada, é de:  

6.1. Aplicando a fórmula, temos:  

IR = { 0,301 x [(1270,85 - 1139,303)/ 1139,303] + 0,133 x [(553,74 - 

500,13)/ 500,13] + 0,095 x [(450,008 - 362,733)/362,733] + 0,059 x 

[(219,523 - 198,266)/ 198,266] + 0,176 x [(702,014 - 668,289)/ 668,289] + 

0,236 x [(1046,896-952,596)/ 952,596]}  

IR = { 0,301 x [0,11546] + 0,133 x [-0,9687] + 0,095 x [0,2406] + 0,059 x 

[0,10721] + 0,176 x [0,0546] + 0,236 x [0,09899] = 0,0833 = 8,33% (oito 

inteiros e trinta e três centésimos por cento)  

6.2. Cabe informar que os índices IEE (Energia Elétrica) apresentados 

pela Concessionária, são diferentes dos valores encontrados pela CAPET, 

por fugirem ao contrato (previsto em contrato é o “GRUPO A - 

Convencional, Sub-Grupo A4” e o informado pela Delegatária foi o custo 

com energia, conforme memória de cálculo disponibilizada em 43517505). 

Ocasionando uma diferença, na variação apurada pela CAPET e a 

informada pela Delegatária, conforme item 1.1;  

6.2.1. Considerando o percentual apurado e a primeira parcela do 

supracitado Termo Aditivo, temos:  

IRP = (1 + IRC) * (1+ TR1parc)  

 

Onde:  

 

IRP = Índice de Reajuste Proposto  

IRC = Índice de Reajuste Contratual = 0,0833 ou 8,33%  

TR1parc = 1° Parcela do TR = 0,03958 = 3,958% 
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Aplicando a fórmula paramétrica apresentada no item 4.2.1, temos: 

  

IRP = (1+ 0,0833) * ( 1 + 0,03958)  

IRP = 1,12618 = 12,618% (doze inteiros e seiscentos e dezoito 

milésimos por cento)  

  

Da conclusão  

7. A seguir, apresentamos os resultados alcançados a vigorar a partir de 

01/02/2023, com sugestão de 2 (dois) possíveis cenários para apreciação do 

CODIR:  

7.1. CENÁRIO A: Acatando o pleito da Delegatária, conforme ajuste desta 

CAPET no item 6.2.1, e aplicando o percentual de 12,618% (doze inteiros e 

seiscentos e dezoito milésimos por cento), sem divergências ao 

encaminhado no Ofício DIR 354/2023 (46549809): 
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7.2. CENÁRIO B: Considerando a não aplicação da primeira parcela de 

realinhamento tarifário de 3,958% (três inteiros e novecentos e cinquenta e oito 

milésimos por cento), acatando somente o percentual 8,330% (oito inteiros e 

trezentos e trinta milésimos por cento), conforme a fórmula contratual e o apurado 

por esta Câmara Técnica no item 6.1: 

  

  

7.2.1 Afirmamos que esta alternativa implica em um resíduo percentual, a ser 

discutido em outro momento da concessão ou em uma revisão ordinária.” 

Em peticionamento complementar, a Regulada se posicionou acerca do Parecer da CAPET 

conforme as razões abaixo transcritas: 

“Inicialmente, convém destacar a origem do fato gerador da parcela de 

realinhamento tarifário que o ilustre signatário do referido parecer sugere 

alternativa de sua não aplicação nesse momento. Através do Processo 

Administrativo 2021/12/14318, o Poder Concedente homologou o cálculo do 
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reajuste de 25,305% com base na fórmula paramétrica e conforme Cláusula 28.6 

do Contrato de Concessão, para ser aplicado no ano de 2022, ressaltando, 

inclusive, consultada, à época, a AGENERSA, que ratificou o cálculo, 

homologando aquele reajuste. Observe que essa homologação foi lastreada em 

certificação de cálculo elaborada pela própria CAPET que, a época, foi 

consultada pelo Município de Paraíba do Sul. 

Fixado e homologado o percentual de reajuste de 25,305%, sua aplicação era 

obrigatória, em respeito ao Contrato de Concessão, ato jurídico perfeito e 

acabado, e ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Entretanto, através de 

ato bilateral, que considerou o cenário pós-pandemia, foi celebrado o Primeiro 

Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, o qual, reconhecendo a homologação 

dos cálculos de reajuste, determinou sua aplicação de forma fracionada, qual seja, 

a aplicação imediata, à época, de 12,5% e o restante (diferença) em 04 parcelas 

anuais de 3,958% cumulativas aos reajustes futuros. 

Portanto, o reajuste aplicado no ano de 2022, de 12,5% e as quatro aplicações 

anuais, de 3,958%, já se encontram homologadas pelo Poder Concedente, que 

foram formalizadas através do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão e 

objeto de Decreto Municipal 2.296/2022, de 21/02/2022, fazendo, portanto, ato 

jurídico perfeito e acabado, inclusive quanto às aplicações anuais, razão pela qual 

discorda-se frontalmente da indicação de possível cenário B sugerida pela 

CAPET, por este não ser comportável dentro da margem estreita do processo 

regulatório de reajuste tarifário e por ser alheio aquilo que consta nos termos 

contratuais, aos quais devemos sempre observar em nome da boa-fé contratual, o 

que afetaria o equilíbrio econômico-financeiro da relação jurídico-concessória. 

Importante lembrar que o processo regulatório em questão, versa sobre reajuste 

contratual, que possui suas regras bem definidas dentro do Contrato de 

Concessão, especificamente na Cláusula 28. Nesta cláusula todo o seu racional é 

desenvolvido em pura preservação da intangibilidade da equação econômico-
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financeira e aos comandos dos art. 11, 11, IV, "b"; e 37, da Lei n° 11.445/2007; 

arts. 9º, §2; 23, IV, e 29, V e VI, da Lei 8.987/1995; e arts. 40, XI; 54; e 56 da Lei 

nº 8.666/1993. 

Aliás, a Cláusula 28.6 do Contrato de Concessão, que ora me permito reproduzir, 

remete ao único elemento procedimental de verificação do reajuste, que é 

justamente a certificação dos cálculos da fórmula paramétrica, a saber: 

28.6. Estando correto o cálculo do REAJUSTE, poderá o ÓRGÃO 

DELEGADO DO MUNICÍPIO homologá-lo, notificando formalmente a 

CONCESSIONÁRIA a esse respeito, autorizando que essa inicie a 

cobrança das TARIFAS REAJUSTADAS. 

Ao usar a expressão "estando correto o cálculo", o faz em nome da garantia da 

estabilidade das relações contratuais e da segurança jurídica, preservando a 

aplicação daquilo que foi livremente pactuado pelas partes. 

Ainda dentro da estabilidade das relações jurídicas, está incluso o que foi 

pactuado dentro de seu aditivo contratual, ao qual as partes devem obediência até 

que outro pacto o venha substituir. 

Salutar trazer à baila os ensinamentos sobre o tema do Mestre José dos Santos 

Carvalho Filho: 

(...) 

Pois bem, dentro do presente processo administrativo foi apresentado o cálculo do 

reajuste ordinário anual, lastreado em fórmula paramétrica prevista no Contrato, 

cumulado com parcela de reequilíbrio contratual, prevista no Primeiro Termo 

Aditivo e em Decreto Municipal. 

A CAPET, em seu parecer (index 101/105), certifica o percentual de reajuste da 

Concessionária (reajuste cumulado com degrau tarifário) que denominou de 

cenário A. Porém, à margem das regras contratuais para tal procedimento, 

apresenta um cenário alternativo que denominou de cenário B, desconsiderando a 
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aplicação da parcela do reajuste tarifário não concedido, em sua íntegra, no ano 

de 2022. 

Observe V. Senhoria que tudo aquilo que foi pedido em seu pleito possui previsão 

contratual, estando protegido pelo manto do ato jurídico perfeito (Contrato de 

Concessão e seus aditivos), que consagra o princípio da segurança jurídica 

justamente para preservar as situações devidamente constituídas, tratando-se, 

portanto, de um fundamento constitucional que marca a segurança e a certeza das 

relações jurídicas na sociedade, que constituem em espinha dorsal do estado de 

direito pontificado no art. 1º da Carta Magna. 

Com a devida vênia do ilustre subscritor do PARECER TÉCNICO 

AGENERSA/CAPET Nº 033/2023, discordamos frontalmente da proposta de 

cenário alternativo, denominado cenário B, por este não ser comportável dentro da 

margem estreita do processo regulatório de reajuste tarifário e por ser alheio 

aquilo que consta nos termos contratuais, aos quais devemos sempre observar em 

nome da boa-fé contratual. 

Ante o exposto, certo de que V. Senhoria observará as questões legais e contratuais 

homenageados nesta manifestação, suplica-se pela aprovação do pleito de reajuste 

da Concessionária no percentual de 12,618% (doze inteiros e seiscentos e dezoito 

milésimos por cento), por ser esta a medida que exprime o mais salutar direito da 

Concessionária.” 

Instada a se manifestar, a CAPET
8
 esclareceu que a inclusão da Tarifa Social está prevista 

em contrato e não altera a análise geral do pleito de reajuste da Concessionária, realizando 

alterações no item 7, como segue: 

 

“7. A seguir, apresentamos os resultados alcançados a vigorar a partir de 

01/02/2023, com sugestão de 2 (dois) possíveis cenários para apreciação do 

CODIR:  
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7.1. CENÁRIO A: Acatando o pleito da Delegatária, conforme ajuste desta 

CAPET no item 6.2.1, e aplicando o percentual de 12,618% (doze inteiros e 

seiscentos e dezoito milésimos por cento), sem divergências ao 

encaminhado no Ofício DIR 354/2023 (46549809):  

 

7.2. CENÁRIO B: Considerando a não aplicação da primeira parcela de 

realinhamento tarifário de 3,958% (três inteiros e novecentos e cinquenta e 

oito milésimos por cento), acatando somente o percentual 8,330% (oito 

inteiros e trezentos e trinta milésimos por cento), conforme a fórmula 

contratual e ao apurado por esta Câmara Técnica no item 6.1:  
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7.2.1 Afirmamos que esta alternativa implica em um resíduo 

percentual a ser discutido em outro momento da concessão ou em 

uma revisão ordinária.” 

 

Ato contínuo, o feito foi encaminhado para a Procuradoria
9
 que se posicionou como segue: 

“II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA  

Inicialmente, cumpre sublinhar que o presente opinamento se aterá aos aspectos 

jurídicos do pleito, sem adentrar em aspectos técnicos, econômicos e financeiros, 

ínsitos ao juízo de conveniência e oportunidade do administrador, nos termos do 

art. 17, II do Regimento Interno da AGENERSA.  
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Salienta-se que as manifestações desta Procuradoria são meramente opinativas, 

podendo o gestor delas discordar, devendo, para tanto, apresentar as razões de 

fato e de direito que lhe deem sustentação.  

Pois bem. Antes de proceder ao exame do pleito da Concessionária, cumpre 

conceituar o instituto jurídico do reajuste.  

De plano, distinguem-se as noções de reajuste, atualização monetária e revisão.  

O reajuste se destina a recompor variações nos custos dos insumos empregados 

para a execução contratual, e se sujeita a índices específicos, fixados previamente 

em sede contratual. A seu turno, a atualização monetária busca recompor a 

deterioração do valor da moeda com o tempo. Já a revisão está voltada para a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, diante da 

ocorrência de eventos imprevisíveis, extraordinários e/ou imprevistos que afetem a 

matriz econômica da avença, nos termos do art. 9°, §2° da Lei n°. 8.987/95.  

No que diz respeito à Concessionária Águas da Condessa, o Contrato de 

Concessão prevê, em sua Cláusula 28.1, o reajuste ordinário da tarifa nos 

seguintes termos: 

(...)  

No que tange à aplicação da referida Cláusula, a CAPET declarou o seguinte 

(Doc. SEI nº 46673164): 

(...)  

Já em relação ao realinhamento tarifário, esclareça-se que foi celebrado entre a 

Concessionária e o Município concedente o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato, 

datado de 30.03.2022[5]. A Cláusula Quarta do instrumento assim prevê: 

(...)  

O Decreto Municipal n° 2.296/2022 mencionado no Termo Aditivo, estabeleceu em 

seu art. 2º o seguinte: 

(...)  
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Pois bem. Em sua última manifestação, a Concessionária adotou o reajuste de 

12,618% que foi encontrado pela CAPET, considerando o percentual de 8,33% da 

fórmula paramétrica em conjunto com os 3,958% do realinhamento tarifário. Com 

base nessas premissas, apresentou, derradeiramente, a tabela constante da Carta 

DIR 359/2023 (Doc. SEI n° 46656545, do Processo SEI-220007/000744/2023), 

que retificou a encaminhada por meio da Carta DIR 354/2023 (Doc. SEI n° 

46549809).  

Nessa ordem de ideias, a Câmara Técnica concluiu, no Parecer Técnico 

AGENERSA/CAPET n° 044/2023, pela existência de dois cenários viáveis: (i) o 

Cenário A aplica o reajuste de 12,618%, sem divergências com o que foi 

apresentado pela Concessionária; e (ii) o Cenário B, em que se deixaria de aplicar 

o realinhamento tarifário de 3,958 – situação na qual, segundo a própria CAPET, 

“implica em um resíduo percentual a ser discutido em outro momento da 

concessão ou em uma revisão ordinária”.  

A opção pelo Cenário A, com a homologação da correspondente tabela construída 

pela CAPET, atende aos ditames contratuais, incluindo o reajuste ordinário e o 

realinhamento tarifário que foi acordado no Primeiro Termo Aditivo. Portanto, 

não vislumbramos qualquer óbice jurídico à implementação do reajuste nos termos 

ali apresentados.  

Neste particular, cabe mencionar que a alteração da estrutura tarifária com a 

adição desse reconhecido percentual de 12,618% já foi publicada em jornal de 

circulação local no dia 05/01/2023 (Doc. SEI n° 45356635). Sendo assim, foi 

cumprido o art. 8º da Lei Estadual nº 2.869/1997[6], o qual exige que seja dada 

ciência aos usuários do reajuste com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Vale registrar, no entanto, que há uma pequena divergência entre a tabela que foi 

publicada no jornal e a última, retificada, que foi apresentada pela Delegatária 

neste processo (e que está em compasso com a encontrada pela CAPET), constante 

do Doc. SEI nº 46656545 (Processo anexado SEI-220007/000744/2023).  
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Com efeito, na estrutura que consta do periódico, a Faixa de Consumo >15 do 

Consumidor Público Estadual teria tarifa atualizada para 13,07496; já na tabela 

da CAPET, que converge com a última apresentada pela Águas da Condessa, o 

reajuste implicaria a fixação dessa tarifa em 12,7101.  

Nada obstante, como a publicização da estrutura tarifária em jornal tem o condão 

de noticiar aos consumidores a tarifa vindoura, entendemos que não há prejuízo no 

caso em tela. Isso porque foi veiculada tarifa maior, para que o consumidor para 

ela se preparasse; sendo homologada uma menor, não há surpresa negativa.  

De todo modo, chama-se atenção para o fato de que a estrutura tarifária a ser 

homologada, na hipótese versada, seria a apresentada no Cenário A do Parecer 

Técnico AGENERSA/CAPET nº 044/2023 (Doc. SEI nº 47918861).  

Já a opção pelo Cenário B, com reajuste de 8,330% - isto é, sem a implementação 

do realinhamento tarifário –, demanda alguns comentários adicionais.  

Embora, adiante-se, não se vislumbre óbice jurídico intransponível à adoção desta 

alternativa, é certo que ela demanda fundamentação bem mais robusta por parte 

do administrador.  

É que, de fato, há Termo Aditivo regularmente firmado que prevê a aplicação do 

realinhamento tarifário neste momento contratual. Optar por não realizar sua 

implementação demanda justificativa para tanto, tomando em conta as 

consequências que advém desta opção, como prevê o art. 20 da LINDB.  

De todo modo, ao fim e ao cabo, a escolha por um ou outro cenário perpassa por 

juízo de conveniência e oportunidade, a ser realizado pelo gestor público, em 

decisão motivada.  

III. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, não vislumbramos óbices jurídicos à homologação da estrutura 

tarifária apresentada em nenhuma das duas alternativas previstas no Parecer 

Técnico AGENERSA/CAPET nº 044/2023 (Doc. SEI nº 47918861). 
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De todo modo, caso o d. Conselho Diretor opte pelo Cenário B, sem a aplicação 

do realinhamento tarifário previsto no Primeiro Termo Aditivo, a decisão deve ser 

robustamente fundamentada para justificar a adoção dessa escolha.” 

 

Por fim, tanto o Poder Concedente, quanto a Concessionária, foram instados a se 

manifestarem em Razões Finais, sempre em respeito ao contraditório, ampla defesa e ao devido 

processo legal, por meio do Ofício AGENERSA/CONS-02 Nº 26
10

. 

 

É o Relatório. 

 

 

 

 

Vladimir Paschoal Macedo 

Conselheiro-Relator 
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