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PARECER JURÍDICO Nº 070/2017 

 

INTERESSADO: GERÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE 

TRANSPORTE COLETIVO E DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS - AGIR.  

 

OBJETO: Análise ao Procedimento Administrativo nº 038/2017 – Pedido de Revisão 

Tarifária Extraordinária (RTE) do Contrato de Concessão n° 042/2017, firmado em 18 

de abril de 2017, referente a Prestação e Exploração do Serviço de Transporte Coletivo 

Urbano de Passageiros no município de Blumenau, prestados pela BLUMOB 

Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda. 

 

I – Relatório: 

Trata-se de análise do Procedimento Administrativo n° 38/2017, através do 

pedido formalizado pela Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte 

Coletivo e Demais Serviços Públicos da AGIR – solicitando Parecer Jurídico relativo ao 

pedido de “revisão tarifária extraordinária - RTE” referente aos serviços de transporte coletivo 

urbano de passageiros do município de Blumenau, encaminhado pela BLUMOB 

Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda., em razão do Contrato de 

Concessão n° 042/2017, firmados entre o Município de Blumenau, através do Serviço 

Autônomo Municipal de Trânsito e Transporte de Blumenau - SETERB e a Empresa 

BLUMOB Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda. 

Compulsando os autos, verifica-se que o pleito já foi analisado pelo 

SETERB (MEMORANDO/JURÍDICO/SETERB nº 439), no qual reconhece o direto 

contratual para a solicitação de RTE, vistos as condições de desequilíbrio, contudo, declara-se 

incompetente para conceder reajustes ou revisões da tarifa, reportando assim, tal incumbência 

ao Poder Concedente (município) ou a esta Agencia de Regulação. 

Contudo, o SETERB faz algumas ponderações a respeito do pedido de RTE, 

entendendo tratar-se de ajuste no preço de insumo, não cabendo o referido pleito, visto que a 

perda seria compensada no Reajuste Tarifário e “que a diferença total do incremento causado 
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pelo acréscimo do imposto sobre o combustível (de R$ 0,21) não chegaria de forma completa 

ao usuário final”.  

A Concessionária BLUMOB, por sua fez reitera o pedido de Reequilíbrio 

Contratual devido à elevação de PÌS/CONFINS, protocolando junto a Procuradoria Geral do 

município de Blumenau, com cópia para o SETERB, no qual apresenta as respostas aos 

questionamentos realizados pelo próprio SETERB na análise supracitada, justificando a 

solicitação de RTE, bem como apresentando duas notas fiscais, demonstrando a variação do 

combustível antes e depois do incremento tributário datado de 20 de junho de 2017.  

Em data de 19 de setembro de 2017, o SETERB, protocola junto a esta 

Agencia de Regulação o OFÍCIO/PRESIDÊNCIA/SETERB Nº 810/2017, encaminhando o 

pedido de reequilíbrio contratual, solicitado pela Concessionária BLUMOB, bem como cópia 

da análise do pleito efetuada pela Autarquia. 

A Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e 

Demais Serviços Públicos da AGIR, através do Parecer Administrativo n° 036/2016, após 

análise contida dos autos, em síntese concluiu que se fosse considerado o pedido de reajuste 

do preço do combustível, conforme pedido da BluMob, atualizando o fluxo de caixa,  a tarifa 

praticada de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) passaria para R$ 3,91 (três reais e noventa 

e um centavos), com o aumento tributário pleiteado, apresentando assim uma diferença de R$ 

0,01 (um centavo), que devido aos critérios de arredondamento definido em contrato, não se 

alteraria o preço da passagem vigente. Uma vez não identificado desequilíbrio econômico 

financeiro no contrato, recomendou o indeferimento do pleito de Revisão Tarifária 

Extraordinária, bem como deixando cientificado que o arredondamento operado, do ajuste de 

preço, será analisado e sopesado por ocasião do novo reajuste aplicado. 

 É o breve relato. 

 

II – Análise Jurídica 

A Concessionária BLUMOB solicita à Administração Pública a 

recomposição do equilíbrio contratual devido a alteração de tributos ou encargos, 

fundamentando o pleito no §3º do art. 9º e no art. 29 da Lei n° 8.987/1995, que assim 

expressam: 
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Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da 
proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão 
previstas nesta Lei, no edital e no contrato. 
[...]  
§ 3° Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou 
extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da 
proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, 
para mais ou para menos, conforme o caso. (grifo nosso) 
[...] 
Art. 29 Incumbe ao poder concedente: 
[...] 
V – homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta 
Lei, das normas pertinentes e de contrato. (grifo nosso) 
 

  Antes de adentrarmos à análise do Edital de Concessão e respectivo 

Contrato de Concessão, necessário se faz a análise do art. 65 da Lei n° 8.666/93, no que tange 

ao reequilíbrio da equação econômico-financeira dos contratos, em consonância com o ditame 

constitucional inscrito no art. 37, inciso XXI da Carta Magna, o qual prescreve 

respectivamente: 

Lei nº 8.666/93: 
[...] 
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 
devidas justificativas, nos seguintes casos: 
[...] 
II – por acordo das partes: 
[...] 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuam inicialmente entre os 
encargos do contrato e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fator do príncipe, 
configurando  álea econômica extraordinária e extracontratual. (grifo 
nosso) 
 
Constituição Federal/1988 
[...] 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
[...] 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
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cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações 
 

A proteção constitucional do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

é medida que se presta a assegurar a posição patrimonial das partes contratantes, podendo ser 

invocada tanto pelo contratado quanto pela própria Administração Pública, se existirem as 

hipóteses de majoração ou minoração dos encargos do contrato, nos termos da lei. No caso em 

tela, busca a Concessionária (contratada) a majoração da tarifa extraordinariamente, em 

função do aumento da alíquota do PIS/CONFIS. 

Feita as considerações passamos a análise dos Anexos V e VI do Edital nº 

038/2016 e do Contrato de Concessão n° 042/2017, no que tange ao tema: 

EDITAL Nº 038/2016 
[...] 
ANEXO V – REGRAS DE REAJUSTE E REVISÃO TARIFÁRIA 
3. A REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA – RTE 
[...] 
3.4. Para determinar exatamente em quais situações a Concessionária ou o 
Poder Concedente poderiam pedir um reequilíbrio, coloca-se a seguir as 
condições que permitem o pedido de Revisão Tarifária Extraordinária 
(RET), isto é, a aplicação da mesma metodologia da RTP, porém em uma 
data-base diferente do processo ordinário (de 03 (três) em 03 (três) anos): 
a) a variação, em um ano consolidado, superior a 10% (dez por cento) na 
demanda de passageiros prevista no processo ordinário anterior (ou no 
estudo de viabilidade colocado na licitação pública que antecedeu o contrato, 
no caso do 1° ano de operação); 
b) A inclusão, modificação ou exclusão de linhas que tenham impacto 
superior a 10% (dez por cento) nos quilômetros percorridos anualmente ou a 
10% (dez por cento) da frota, quando comparado com o previsto no processo 
ordinário anterior (ou no estudo de viabilidade colocado na licitação pública 
que antecedeu o contrato, no caso do 1° ano de operação); ou 
c) Qualquer mudança na regulamentação ou legislação que tenha impacto 
nos custos ou na receita.  
[...] Na hipótese do reajuste ou revisão tarifária resultar em valor de 
tarifa que não seja múltiplo de R$ 0,05 (cinco centavos de real), será 
aplicado o arredondamento matemático das tarifas, pelo critério 
científico, para o múltiplo de R$0,05 (cinco centavos de real) mais 
próximo. (grifo nosso) 
[...] 
ANEXO VI – MATRIZ DE RISCO DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO 
MUNICÍPIO DE BLUMENAU 
  Tipo de Atribuição do Risco 
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# Descrição do Risco Risco* Concessionária Concessão/ 
Município 

[...]     
33 Variação dos custos 

acima dos índices e da 
fórmula estabelecida 
no reajuste tarifário 
contratual. 

 
Financeiro 

 
X 

 

[...]     
43 Alteração dos custos 

variáveis de operação 
(por km), valor dos 
investimentos (frotas, 
sistemas, móveis e 
imóveis) e despesas 
fixas (pessoal 
administrativo, O & 
M de garagens, em 
terminais, etc.) da 
proposta comercial da 
Concessionária. 

 
 
 
 
 
Comercial  

 
 
 
 
 

x 

 

 
CONTRATO N° 042/2017 
[...] 
CLAUSULA VIGÉSIMA NONA 
Os valores das tarifas poderão ainda ser revistos, periodicamente ou 
extraordinariamente, observadas as exigências e regras descritas no Anexo 
V do Edital (fls. 437 – 443) da Concorrência 03-038/16. 
 
  

Superada a análise editalícia e contratual referente ao instituto de Revisão 

Tarifária Extraordinária (RTE), passamos a análise do Parecer Administrativo n° 036/2017, 

referende ao indeferimento do pedido de RTE, e a sugestão de manter o valor atual da tarifa, 

sendo a diferença apurada analisada e sopesada no próximo reajuste. 

O Parecer supracitado considera a necessidade de aplicar a fórmula de 

cálculo utilizada para o reequilíbrio do contrato e não a de reajuste conforme foi considerada 

pelo SETERB, devido a análise de reequilíbrio econômico financeiro se dar pelo fluxo de 

caixa da proposta vencedora, esclarecendo: “onde, ao alterar o preço do insumo combustível, 

o valor da tarifa calculada deverá incorporar o aumento tributário ocorrido”. 

Registra ainda, que ao avaliar o fluxo de caixa da Concessão, o preço do 

litro do combustível Diesel é de R$2,70 (dois reais e setenta centavos) tanto no Edital, como 

na proposta vencedora, constatando que o preço utilizado para o cálculo da tarifa, ou seja, o 
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valor de R$2,70 (dois reais e setenta centavos) é superior ao preço de compra de combustível 

praticado pela Concessionária, mesmo após o aumento tributário, qual seja, de R$ 2,54 (dois 

reais e cinquenta e quatro centavos). 

A Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e 

Demais Serviços Públicos da AGIR em seu Parecer assim esclarece: 

Para efeito de compreensão, considerando o preço apresentado pela Concessionária, 
na solicitação de reequilíbrio de Contrato, de 04 de agosto de 2017, enviada ao 
SETERB, onde o preço do Diesel em dezembro de 2016, segundo ANP, era no valor 
de R$ 2,53 (dois reais e cinquenta e três centavos), com o aumento tributário 
pleiteado, o valor do Diesel, segundo o pedido da Concessionária passará para R$ 
2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos). Alterando assim, o valor do preço do 
litro de Diesel, na aba OPEX Variável, coluna C, linha 20, passando do preço de R$ 
2,70 (dois reais e setenta centavos) (Edital e proposta), para o valor de R$ 2,75 (dois 
reais e setenta e cinco centavos), a tarifa praticada passaria para R$ 3,91 (três reais e 
noventa e um centavos), indicada na aba Resumo Tarifa, coluna C, linha 12, ou seja, 
uma diferença de R$ 0,01 (um centavo) no valor da tarifa. 
[...] 
Desta forma, esta Agência avalia, que o pleito de revisão tarifária extraordinária, em 
função do aumento da alíquota do PIS/CONFINS não resulta em desequilíbrio 
econômico financeiro para a Concessão, sendo o preço da passagem do transporte 
público do Município de Blumenau, igual ao praticado atualmente.  
Destaca ainda, que de acordo com os valores praticados no fluxo de caixa, a 
Concessionária tem capacidade de suportar este aumento, sem impacto sobre o 
equilíbrio econômico e financeiro do Contrato. Ficando assim, essa variação de 
preço, se houver necessidade, mediante comprovação, a ser compensada no Reajuste 
Tarifário. 
Por fim, esta Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo 
e demais Serviços Públicos da AGIR recomenda, portanto, indeferir o pedido de 
Revisão Tarifária Extraordinária, sugerindo, portanto, que o valor da tarifa a ser 
aplicada permaneça inalterada, sempre ciente que o arredondamento operado será 
analisado e sopesado por ocasião do novo reajuste aplicado, a considerar o real custo 
pago pelo combustível, acompanhando assim a margem identificada no preço do 
combustível estabelecido pelo Edital e na proposta vencedora. (grifo nosso) 
 

É a fundamentação fática e jurídica que serve de substrato às conclusões 

adiante expostas. 

 

III – Conclusões: 

A vista de todo exposto, esta Assessoria Jurídica, ENTENDE, CONCLUI 

E OPINA: 

a) Acompanhar o Parecer Administrativo nº 036/2017, pelas suas razões e 

fundamentos, em especial considerando que pelos valores praticados no 

fluxo de caixa, a Concessionária tem capacidade de suportar este 
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aumento, sem impacto sobre o equilíbrio econômico e financeiro do 

Contrato. Ficando essa variação de preço para análise e possível 

compensação no próximo Reajuste Tarifário; 

b) Opinar pelo indeferimento do pleito com fundamento ao disposto no 

item 3 do Anexo V - Regras de Reajuste e Revisão Tarifária, e em 

especial ao item 43 do Anexo VI – Matriz de Risco do Contrato de 

Concessão. 

É o Parecer, resguardando o poder discricionário do gestor público quanto à 

oportunidade e conveniência de acatar ou não as sugestões apresentadas, devendo o mesmo, 

ser encaminhado e submetido à municipalidade, após despacho do Diretor Geral da AGIR. 

 

Blumenau (SC), em 03 de novembro de 2017.  

 

 

MARIA DE FATIMA MARTINS  

Assessora Jurídica da AGIR  

OAB/SC 35.127 


