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DECISÃO Nº 157/2020 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 135/2020 

SOLICITANTE: Município de Blumenau (Concedente) e BluMob (Concessionária) 

INTERESSADO: Município de Blumenau (Concedente) e BluMob (Concessionária) 

OBJETO: Análise do pedido de redução de veículos da frota prevista no Contrato de Concessão de 

Transporte Público Coletivo do Município de Blumenau, de nº 042/2017, devido os efeitos da pandemia 

de COVID-19. 

 

1 - BREVE RELATÓRIO 

O município de Blumenau, através do Ofício SETERB_GAB nº 186/2020, de 15 de julho 

do corrente, solicita parecer desta Agência sobre o pedido de redução de parte da frota (15 veículos 

leves) de toda a operação, como uma das formas de atenuar os impactos da COVID-19, feito pela 

BLUMOB CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA. O referido parecer, 

além do acima citado ofício, valeu-se de outras correspondências recebidas em cópia e que também 

foram endereçadas para a Concedente.  

A posição técnica da Agência ficou registrada através o Parecer Conjunto nº 098/2020, 

exarado nos autos do Procedimento Administrativo nº 135/2020, dentro do prazo legal e foi firmado 

pelo Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos 

e pela Assessora Jurídica. Referido Parecer Conjunto, fez inicialmente uma análise contratual, seguida 

da análise de investimentos, deduzindo, após, as suas conclusões, nas quais emitiram cinco (05) 

considerações. Esse o breve e necessário relatório.  

 

2 - DA DECISÃO 

A Agência de Regulação no restrito âmbito de suas competências delegadas, diante da 

urgência que se impõe, e em meio à necessidade de dar atenção aos demais temas regulatórios, 
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dedicou-se com afinco à questão posta pela Concedente quanto ao pedido de redução da frota. Toda 

essa análise, sempre sob a ótica da regulação e com firme fundamentação nas leis aplicáveis, não se 

furtou, por outro lado em dar a necessária visão da excepcionalidade que é enfrentada pela 

humanidade em razão da pandemia. 

Na análise dos termos da concessão, pela razão das atuais circunstâncias, nem sempre 

é possível, ou se deve fixar os entendimentos à rigidez contratual e a matriz de riscos, vez que a 

pandemia como hoje se encontra, não é objeto do contrato, e nem o poderia ser. Já foi afirmado por 

esta Direção Geral, que o momento está a exigir olhares diferentes sobre esses contratos de longo 

prazo e que envolvem diretamente a responsabilidade constitucional do poder público, quando até 

uma interpretação menos literal pode e deve ser contemplada, uma vez que todos os esforços devem 

ser no sentido, antes de tudo, de preservar a continuidade dos serviços essências. Cabe nesta hora, 

antes de pontuar normas contratuais, deter-se sobre a concessão, com um olhar voltado a preservação 

dos serviços e assim evitar um colapso, que será sem sombra de dúvidas, muito pior para toda a 

sociedade. Cabe a cada parte envolvida, antes de exigir a rigidez editalícia e contratual, ponderar e 

ajustar, de modo consensual, pontos divergentes, abrindo mão até de rendimentos e/ou benefícios. 

Isto, é uma via de duas mãos, onde os ajustes devem se sobrepor aos convencimentos pessoais ou 

empresariais. Como também já apontado, não existe solução fácil diante do caudaloso clima de 

incertezas que hoje se apresentam em todas as frentes. Deve sim, prevalecer nesta hora, a 

racionalidade econômica, onde o foco e o resultado maior deve ser a preservação dos serviços tido 

como essenciais. As verdades absolutas com que então se olhava para a administração pública, não 

pode ser mais a mesma, mas sem com isso subverter a legalidade, a transparência e todos os demais 

pressupostos da gestão pública e por isso, nunca é demais atentar para que em meio à pandemia, uma 

tomada de decisão leva a um enriquecimento sem causa ou ainda afete uma das partes com a 

onerosidade excessiva. A escolha de uma decisão, quando variáveis não existentes se apresentam, 

devem buscar o seu fundamento no equilíbrio entre as partes, com a escolha de uma decisão que se 

apresenta, diante das atuais circunstâncias, como a menos gravosa e/ou prejudicial para as partes.  

Por essa razão, mais uma vez aponta-se e indica-se que a consensualidade seja o meio 

mais rápido e eficaz para a superação da demanda, ainda mais destacado no Parecer Conjunto, que a 

redução da frota é viável e tem amparo contratual. Por essas razões, adoto como fundamento desta 

decisão, o teor do Parecer acima citado, e que por isso é parte integrante desta, por estar presente 
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toda a fundamentação jurídica, contratual, bem como a demonstração das consequências econômicas 

financeiras, o que leva a concluir que o pedido da Concessionária, com certeza, pode ser atendido, 

além de outras situações que também podem ser objeto de discussão.  

Muito bem colocadas, por outro lado, são as providências que tal redução irá produzir 

em termos gerais da Concessão, como a redução dos investimentos futuros e que só essa alteração 

não irá trazer um impacto forte na futura tarifa, de acordo com os estudos preliminares. 

Ao mesmo tempo, também deve o SETERB, elaborar estudos para a verificação da 

viabilidade operacional, sem causar prejuízos impactantes nos serviços que ficará ao encargo da frota 

restante, de forma que haja uma otimização entre a oferta atual com a redução da quilometragem. 

Todas essas medidas, uma vez acertadas, devem ser materializadas por meio de aditivo 

contratual, com a aprovação da Agência. 

Assim, decide-se: 

a) Autorizar a redução de frota proposta, observadas as cautelas apontadas para 

dar aos gestores, todos os detalhes e opções técnicas e legais para a tomada de decisão; 

b) Determinar a publicação desta Decisão, observadas as cautelas necessárias, bem 

como seja encaminhada, por e-mail e por meio físico a posteriori, para a Concedente, na pessoa do 

Senhor Prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt e para o representante legal da Concessionária, Sr. 

Maurício Garrotti; 

c) Disponibilize-se o endereço eletrônico para acesso desta Decisão e do Parecer 

Conjunto nº 098/2020 para as partes; 

d) Cumpra-se. 

 

 

Blumenau,10 de agosto de 2020. 

 

 

 
HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral em Home Office 
(original assinado) 


