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Eixos da Apresentação

➢ Redução e/ou extinção da Tarifa Mínima 
entrou na pauta de diversas localidades

➢ Case: Campo Grande



➢ REDUÇÃO E/OU EXTINÇÃO DA TARIFA MÍNIMA 
ENTROU NA PAUTA DE DIVERSAS LOCALIDADES



Pernambuco



Florianópolis



Palmas

TARIFA

Sanepar corta pela metade o consumo mínimo de água. Mas tarifa cai apenas 

10%

Usuário residencial da Sanepar vai pagar, a partir de junho, por um consumo 

mínimo de cinco metros cúbicos, ao invés de dez. Mas desconto na conta não 

acompanha essa redução





➢ CASE: CAMPO GRANDE



Em Campo Grande a extinção da TM foi o principal item de campanha do 
atual prefeito





• Estudo da AGEREG indica 4 cenários possíveis para o reequilíbrio:

(Opção 1) revisão de tarifa de 22,83%, a partir de 02/01/2018;

(Opção 2) revisão tarifária + aumento paridade TRE/TRA
(a) revisão tarifária de 18,797%; (+)
(b) 2 acréscimos da TRE: de 70% para 75% no ano 21 do contrato e de 75% para 

80% no ano 25 do contrato;

(Opção 3) revisão tarifária + tarifa de disponibilidade
(a) revisão tarifária de 9,178%; (+)

(b) tarifa de disponibilidade correspondente a 2 x o valor da primeira faixa de 
consumo, tanto para água como para esgoto;

(Opção 4) revisão tarifária + aumento paridade TRE/TRA + tarifa de disponibilidade

(a) revisão tarifária de 5,564%; (+)

(b) Item (b) da opção 2; (+)
(c) Item (b) da opção 3.



❖decisão extemporânea (recesso), sem processo que a
sustentasse, emitida por conselheiro incompetente (sem
jurisdição no tema e em período em que não era o
conselheiro de plantão do recesso).

Determinação do Tribunal de Contas para suspender a realização do reequilíbrio





FUNDAMENTOS LEGAIS:

✓ Legalidade da Cobrança da TM

Lei Federal nº 11.445/2007 (ART. 30, IV)

Decreto n. 82.587/78 (art. 11, § 2º)

✓ Decisão judicial já transitada em julgado (Ação Civil Pública – Resp 890.701/MS)

✓ Alteração unilateral do contrato de concessão deve ser acompanhada de 
reequilíbrio econômico-financeiro concomitante (Lei federal n. 8.987/95, art. 9º, 
§ 4º)

✓ Lei n. 13.655/2018 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro)



OBRIGADA!


