
 

 

 

PARECER JURÍDICO Nº 199/2019 

 

INTERESSADO: GERÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE 

TRANSPORTE COLETIVO E DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS - AGIR.  

 

OBJETO: Análise ao Procedimento Administrativo nº 118/2019 – Reajuste Tarifário do 

Transporte Coletivo - Jaraguá do Sul. 

 

I – Relatório:  

Trata-se de consulta formulada pela Gerência de Controle, Regulação e 

Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais Serviços Públicos – AGIR,  para fundamentar a 

análise do pleito de reajuste tarifário formulado pela Concessionária ao Município de Jaraguá 

do Sul – Poder Concedente, nos termos do Quarto Termo Aditivo nº 230/2016, ao Contrato nº 

67/96 – De Concessão de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Jaraguá do Sul, 

considerando que o primeiro foi firmado com base na Cláusula Sexta, subitens 6.5 e 6.9 do 

Contrato Original, combinado com o art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 (emergência), 

que possibilitou a prorrogação da vigência do prazo de concessão dos Serviços de Transporte 

Coletivo de Passageiros do Município de Jaraguá do Sul, pelo período de tramitação do 

processo licitatório para concessão dos serviços públicos objeto do já citado Contrato nº 67/96. 

 

Inicialmente necessário se faz a análise dos preceitos legais que alicerçaram a 

edição do Quarto Termo Aditivo, ou seja, a Cláusula Sexta e os subitens 6.5 e 6.9 do contato de 

Origem, vejamos: 

CONTRATO Nº 67/68 DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE 

JARAGUÁ DO SUL -SC 

[...] 

6. RESCISÃO, CADUCIDADE, REVERSÃO E PRORROGAÇÃO: 

[...] 

6.5 – Ocorrendo rescisão contratual, nos termos previstos no item anterior, o 

CONCESSIONÁRIO, sob pena de intervenção do Poder concedente, prestará 

os serviços nas condições acordadas por mais 180 (cento e oitenta) dias, 

período em que nova licitação será formalizada. (grifo nosso) 

[...] 

6.9 – O presente contrato poderá ser prorrogado expressamente, se as partes 

assim acordarem, todavia, tal providência deverá ser manifestada com uma 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias antes de seu vencimento. 
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Oportuno ainda, ressaltar que a regra para contratações é a instauração de 

procedimento licitatório, sendo as contratações emergenciais exceções devidamente autorizadas 

pela legislação que regula a matéria. A Lei 8.666/93, que regulamenta de modo geral as 

licitações e contratações públicas, permite a contratação por dispensa de licitação nos casos de 

emergência com a seguinte redação: 

“Art. 24.  

[...] 
IV. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras 
e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 

emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos.” (grifo nosso) 

 

Assim a emergência deve ser uma situação crítica, ocorrência de perigo, 

incidente, imprevisto1. Como bem define o doutrinador Ulisses Jacoby Fernandes: 

“emergência diz respeito à possibilidade de se promover a dispensa de 
licitação. Corolário dessa premissa é, fundamentalmente, a absoluta 
impossibilidade de atender ao interesse público, se adotado o procedimento 
licitatório. Emergência, para autorizar a dispensa, requer a caracterização de 
uma situação cujo tempo de atendimento implique a necessidade de dispensar 

o procedimento licitatório.”
2 

 

Nesse sentido, é propícia a opinião de Marcio Pestana, que classifica as 

situações de emergência como as que decorrem de fato da Administração e de fato de terceiros, 

exemplificando-as: 

“No fato da Administração, a entidade pública dá motivo ao que agora se 
mostra emergencial. Agiu com desídia no planejamento e na antecipação das 
providências necessárias a que determinada contratação fosse antecipada e 
eficazmente realizada, propiciando a emergência agora instalada. Não lançou 
licitação, diante do iminente término de contrato então em vigor e que exigiria 
nova contratação para prosseguir-se no fornecimento, na prestação de serviços 
etc. Ou, ainda, rescindiu, imotivadamente, contrato então em curso para, a 

 
1 www.dicionarioaurelio.com <emergência> 

 

2 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação direta sem licitação. 7. ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: 

Fórum, 2008, p. 329 
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partir de tal fato jurídico, promover a contratação direta, com a dispensa de 
licitação. Nessas hipóteses, o agente público incorre em crime de improbidade 
administrativa, face ao dano causado ao erário, além de ser passível de 
responsabilização funcional e, dependendo dos fatos e circunstâncias 
envolvidas, de natureza penal. Noutro cenário, pode a Administração Pública 
até ter-se antecipado e implementado tudo o que lhe competia, como lançar o 
instrumento convocatório, realizar grande parte das fases da licitação, só que, 

por fato de terceiros, como está se mostrando bastante frequente nas 
grandes contratações, discussões judiciais envolvendo o processo 
licitatório em apreço, sucedido de preliminares sucessivamente 
outorgadas e cassadas, impedem o curso do certame que se julgara apropriado 

para a contratação almejada.”
3 

 

A contratação emergencial, consoante disciplina a norma, poderá ter prazo 

máximo de duração de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, vedada a 

prorrogação, entendendo o legislador como sendo esse período suficiente para a conclusão de 

licitação para execução do serviço objeto do emergencial. 

 

Então, a rigor, não é permitida a contratação emergencial por período superior 

a 180 dias corridos, sendo vedada, inclusive, sua prorrogação ou renovação. 

 

O Termo Aditivo em comento, estabeleceu o prazo legal, contudo, vinculou 

sua vigência até ser sagrado o vencedor da licitação, tendo por objeto o serviço inerente ao 

contrato aditado, conforme segue: 

QUARTO TERMO ADITIVO Nº 230/2016 

AO CONTRATO Nº 67/96 DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE 

JARAGUÁ DO SUL -SC 

[...] 

DO OBJETO DO CONTRATO 

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente Termo Aditivo, em homenagem ao 

princípio da continuidade do serviço público de transporte coletivo de 

passageiros, tem por objeto prorrogar a vigência do prazo de concessão dos 

Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Jaraguá 

do Sul por 180 (cento e oitenta) dias ou até a expedição da ordem de 

serviço à empresa ou do prazo constante nesta desde que devidamente 

justificado, que sagrar-se vencedora no certame licitatório, contados a 

partir de 07 de agosto de 2016. (grifo nosso) 

PARÁGRAFO ÚNICO – Permanecem vigentes as obrigações pactuadas 

pelas partes e estabelecidas no Contrato Nº 67/96 e no Primeiro Termo 

Aditivo. 
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 Assim, mesmo diante da vedação legal, do prazo não ser superior a 180 (cento 

e oitenta) dias, bem como a vedação de prorrogação dos Contratos Emergenciais, a 

Administração Pública, optou em vincular a vigência do Termo Aditivo ao prazo da finalização 

do certame, tendo por base o princípio da continuidade do serviço público.  

 

Tendo em vista que para a extinção da concessão, há necessidade de se 

proceder levantamentos e avaliações, para verificação de eventuais valores a serem pagos a 

títulos de indenizações, situações que se arrastam em demandas judiciais, como é o caso do 

contrato prorrogado até a presente data. 

 

Assim, as justificativas que embasaram o Termo Aditivo em análise, 

estabeleceu que o mesmo não tem “como objeto a prorrogação da concessão de serviço público 

como instrumento para a recomposição da equação econômico-financeiro original”, [...], mas 

como “possível a prorrogação do contrato até a emissão da ordem de serviço para que a 

empresa vencedora do certame licitatório inicie a prestação do serviço concedido, ou seja, até 

expedição da ordem de serviço ou do prazo constante nesta desde que devidamente justificado.” 

 

Seguindo a análise, em especial referente ao teor da consulta, ou seja, a 

solicitação do reajuste tarifário anual, cumpre-nos reportar ao teor da justificativa, bem como 

elencar os dispositivos estabelecidos no referido termo que transcrevemos: 

JUSTIFICATIVA (fls.10-19) 

Também necessário esclarecer que pela análise dos documentos carreados aos 

autos e, principalmente, pela situação excepcional, a prorrogação do 

contrato pelo período de tramitação do certame licitatório mostra-se o 

melhor caminho para os usuários, ressaltando que, nesse caso não haverá 

majoração do valor da tarifa, ou seja, esta permanecerá aquela prevista 

no Decreto nº 10.608/2016, de 07 de janeiro de 2016, estabelecendo o valor 

de R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos) para o pagamento 

antecipado da passagem e R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) para a 

passagem embarcada, em conformidade com as normativas do Sistema 

de Transporte Urbano Integrado. Porém, diante do atual cenário 

econômico, não poderá a administração pública deixar de analisar e se 

manifestar sobre eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. 

(grifos originais) 

 

QUARTO TERMO ADITIVO – CLAUSULAS DO ADITIVO (fls.15-19) 

[...] 

CLÁUSULA SEXTA – Qualquer alteração, modificação ou expansão da 

execução dos serviços aqui aditivados será objeto de deliberação entre o 
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CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, após análise do Conselho 

Consultivo do Sistema de Transporte Coletivo. 

[...] 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os valores das tarifas permanecerão 

os mesmos previstos no Decreto nº 10.698/2016, quais sejam: R$ 3,65 (três 

reais e sessenta e cinco centavos) para o pagamento antecipado e o valor de 

R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) para o pagamento da passagem 

embarcada, em conformidade com as normativas do Sistema de Transporte 

Urbano Integrado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Tendo em vista a determinação 

contida no artigo 35 da Lei Federal nº 8.987/95, inclusive realização dos 

estudos e demais procedimentos para o advento do termo contratual, o que por 

si já justificaria a prorrogação do contrato, diante da necessidade de 

manutenção da equação de equilíbrio econômico-financeiro da concessão, 

transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias, e a cada novo período 

equivalente, deverá a CONCESSIONÁRIA apresentar planilha tarifária bem 

como a demonstração de fluxo de caixa, para análise de eventual reajuste. 

(grifo nosso) 

PARÁGRAFO ÚNICO – Para os fins de análise de eventual reajuste, 

assim como para a verificação da equação do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, as partes elegem de comum acordo que este 

deverá se dar em conformidade com o processo administrativo de 

“Análise das Planilhas de Custos do Transporte Coletivo”, autos nº 

14516/2015. (grifo nosso) 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – As demais cláusulas e condições 

constantes do contrato original permanecem inalteradas, fazendo parte 

integrante do presente Termo Aditivo. 

 

Compulsados os documentos remetidos, constata-se, que embora haja 

previsão, na justificativa, como também, no próprio Termo Aditivo (Cláusula Décima 

Segunda), que as tarifas permaneceriam aquelas prevista no Decreto nº 10.698/2016, quais 

sejam: R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos) para o pagamento antecipado e o valor 

de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) para o pagamento da passagem embarcada, em 

conformidade com as normativas do Sistema de Transporte Urbano Integrado. 

 

No entanto, o Poder Concedente fixou novas tarifas para os serviços, 

justificando a necessidade da recomposição do equilíbrio-financeiro do contrato, tendo por base 

a legislação pertinente a matéria, em especial ao disposto na Cláusula 13ª do Quarto Termo 

Aditivo, acima transcrita, que em sua parte final prevê a possibilidade de “eventual reajuste”,  

que foi concedido através dos Decretos abaixo elencados: 

Ato Ementa Valor da Tarifa R$ 

Antecipada Embarcada 
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Decreto nº 11.591/17 Fixa Novas Tarifas do Serviço de 

Transporte Público Coletivo Urbano de 

Passageiros.  

R$4,40 R$4,75 

Decreto nº 12.517/18 Fixa Novas Tarifas do Serviço de 

Transporte Público Coletivo Urbano de 

Passageiros. 

R$4,60 R$5,00 

 

Registra-se ainda, que a par do acordo firmado, existem ações judiciais, 

inclusive com perícia contábil, que ao tempo desta análise, consta como aguardando 

complementação pelo I, expert (Perito). 

 

Necessário Relatório. 

 

II – Da Análise 

 

A questão que surge é sobre a vedação expressa da legislação pertinente a 

matéria a qual estabelece que o Contrato Emergencial não poderá ultrapassar o prazo de 180 

dias. A Administração Pública ao prever a possibilidade do processo licitatório se estender além 

deste prazo, com base no princípio da continuidade da prestação do serviço público, e do 

entendimento doutrinário, estabeleceu que sua vigência estaria vinculada ainda, a emissão da 

ordem de serviço à empresa vencedora do certame, justificando  assim  a manutenção além do 

prazo legal. 

 

Com relação a solicitação da concessão do reajuste, e aqui cabe registrar que 

o Quarto Termo Aditivo, não contemplou este instituto, aliás, deixou claro que as tarifas 

permaneceriam as previstas no Decreto nº 10.698/2016, quais sejam: R$ 3,65 (três reais e 

sessenta e cinco centavos) para o pagamento antecipado e o valor de R$ 3,90 (três reais e noventa 

centavos) para o pagamento da passagem embarcada, bem como e sua justificativa registrou que 

o aditivo não tem como objeto a prorrogação para a recomposição da equação econômico-

financeira original. 

 

Registra-se que tal previsão é coerente, visto tratar-se de contrato emergencial, 

que segundo Jorge Ulisses Jacoby Fernandes constituem requisitos para a validade da 

contratação direta por emergência (se reportando ao inciso IV do Art. 24 da Lei 8.666/93): 
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- situação emergencial ou calamitosa; 

- urgência de atendimento; 

- risco; e, 

- contratação direta como meio adequado para afastar o risco.” 

 

Contudo cabe pontuar, que a todo contrato administrativo é assegurado o 

equilíbrio econômico-financeiro, que consiste na relação firmada, observando as obrigações 

assumidas pelo contratante no momento do ajuste e a compensação econômica que lhe é 

assegurada.
 

 

O equilíbrio econômico-financeiro é, portanto, uma correlação justa entre 

todos os encargos que o particular terá com a prestação assumida e a sua remuneração por este 

serviço. 

 

Quaisquer alterações nestes encargos devem ser analisadas e, caso 

influenciem de alguma maneira no equilíbrio econômico-financeiro, importam numa 

recomposição da equação econômica da relação. 

 

Considerando a importância da manutenção desse equilíbrio econômico-

financeiro a Constituição Federal assegurou sua proteção, prescrevendo no artigo 37, inciso 

XXI: 

“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 

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.” (grifou-se). 

 
 

A atualização do valor do contrato, portanto, quando devida, é um direito do 

contratado que não pode ser afastado, pois visa justamente manter as condições efetivas da 

proposta em decorrência das alterações de mercado. 
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Seguindo os ditames constitucionais e os estabelecidos na Lei 8.666/93, que 

sobre o tema assim dispõe: 

 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

[…] 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária 

entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

[...] 

Art. 57. […] 

§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos 

administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do 

contratado. 

§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras 

do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. 

[...] 

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 pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado 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 fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 

 

Sendo assim, o Quarto Termo Aditivo, ao tratar deste tema, ou seja, tanto da 

concessão de “eventual reajuste”, ou na verificação da equação do equilíbrio econômico-

financeiro, estabeleceu que estes deverão se dar em “conformidade com o processo 

administrativo de “Análise das Planilhas de custos do Transporte Coletivo”, autos nº 

14516/2015. (Parágrafo Único da Cláusula 13ª)  

 

Assim, para a concessão dos institutos previstos, é de suma importância 

verificar se o pedido encontra-se em conformidade com o Processo estabelecido pela própria 

Administração Púbica. 

Porém, importante ressaltar que para a concessão do reequilíbrio econômico-

financeiro, previsto no art. 65, inc. II, alínea “d” c/c § 5º da Lei nº 8.666/93,  o qual preserva o 

valor contratado das variações anormais da economia, são aquelas provocadas por fatos 
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extracontratuais, em geral, imprevisíveis ou, se previsíveis, de consequências incalculáveis, 

decorrentes de caso fortuito, de força maior ou fato do príncipe, ocorridos em momento 

superveniente à apresentação da proposta e capaz de retardar ou impedir a regular execução do 

ajustado, no caso em tela, entenda-se o da assinatura do Termo Aditivo em análise. 

Assim, enquanto o reajuste objetiva a atualização do preço em relação à 

desvalorização provocada pela variação dos custos de produção do objeto contratado por 

oscilações ordinárias da economia (efeito inflacionário), o reequilíbrio econômico-financeiro 

preserva os preços das variações anormais da economia, provocadas por fatos extracontratuais, 

supervenientes à apresentação da proposta e, em geral, imprevisíveis ou, se previsíveis, de 

consequências incalculáveis. 

Sobre este tema o Plenário do TCU no Acórdão nº 1.563/2004, a Corte de 

Contas federal reconhece que 

“o reequilíbrio econômico-financeiro pode se dar a qualquer tempo; 

conseqüentemente não há que se falar em periodicidade mínima para 

o seu reconhecimento e respectiva concessão. Com efeito, se decorre 

de eventos supervenientes imprevisíveis na ocorrência e (ou) nos 

efeitos, não faria sentido determinar tempo certo para a sua concessão. 

Na mesma linha de raciocínio, não pede previsão em edital ou contrato, 

visto que encontra respaldo na lei e na própria Constituição Federal, 

sendo devida desde que presentes os pressupostos.” 

Em igual sentido se forma o entendimento da Advocacia-Geral da União, que 

na sua Orientação Normativa nº 22, de 1º de abril de 2009, define que 

“o reequilíbrio econômico-financeiro pode ser concedido a qualquer 

tempo, independentemente de previsão contratual, desde que 

verificadas as circunstâncias elencadas na letra “d” do inc. II do art. 

65, da Lei nº 8.666, de 1993. 

Porquanto, em vista dessas razões, conclui-se ser possível revisar o 

valor de contrato formalizado com fundamento em dispensa por 

emergência, desde que em momento posterior à formação da equação 

econômico-financeira se verifique o preenchimento das condicionantes 
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elencadas no art. 65, inc. II, alínea “d” c/c § 5º da Lei nº 8.666/93, que 

assim autorizam a Administração agir.” (grifo nosso) 

II – Conclusão 

 

1.  Por todo o exposto, a par das razões de ordem legal, doutrinária e 

julgados supratranscritos, conclui-se num juízo de cognição sumária que: 

a) Como inexiste regra para a concessão da atualização do preço, ou seja, do 

reajuste através de aplicação de um índice e, tão somente há previsão de 

manutenção de equilíbrio econômico-financeiro, através da apresentação 

de “planilha tarifária, bem como a demonstração de fluxo de caixa” 

(Cláusula 13ª), receber o pedido como de Revisão Tarifária. 

b) Considerando tratar-se de Contrato de Emergência, e que o próprio 

instrumento estabelece que o mesmo não se presta para a recomposição 

da equação econômico-financeira original (fls.10-19 do 4º TA), deverá 

se ater ao interstício do mesmo, considerando ainda os valores fixados 

pelos Decretos 11.591/2017 e 12.517/2018.   

 

É o Parecer, devendo o mesmo, ser encaminhado e submetido as partes, após 

despacho do Diretor Geral da AGIR. 

 

Blumenau (SC), em 17 de dezembro de 2019. 

 

 

MARIA DE FÁTIMA MARTINS 

Assessora Jurídica da AGIR - OAB-SC 35.127. 


