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Parecer Administrativo nº 064/2018  

 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 033/2017. 

OBJETO: Desoneração tributária e subvenção sobre o diesel combustível. 

SOLICITANTE: AGIR. 

INTERESSADOS: Município de Blumenau, SETERB, BluMob, AGIR e Câmara de 

Vereadores de Blumenau. 

 

1. DA IDENTIFICAÇÃO DO PARECER 

 

O presente parecer visa esclarecer questões referentes às mudanças efetuadas no ano de 

2018 pelo Governo Federal quanto ao preço dos combustíveis, especificamente do diesel, uma 

vez que este é um insumo indispensável e tem impacto direto na prestação do Serviço de 

Transporte Público Coletivo de Passageiros do Município de Blumenau, o qual é realizado por 

meio do Contrato de Concessão nº 042/2017, celebrado entre a empresa BluMob 

Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA., vencedora da Concorrência 

nº 038/2016, e o Município de Blumenau. 

Para além disso, este parecer direciona-se a servir como arcabouço para resposta ao 

OFÍCIO GAB. PRES. N 510/2018, enviado pelo Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e 

Transportes de Blumenau (SETERB), e ofícios de número 354 e 355, de 2018, enviados pela 

Câmara Municipal de Blumenau, assim como para demais questionamentos futuros acerca 

dessas mudanças. 
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2. DO PEDIDO ENVIADO PELO SETERB E DA MANIFESTAÇÃO DA 

CÂMARA DE VEREADORES 

 

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, a Agência de Regulação - AGIR 

recebeu do SETERB o OFÍCIO GAB. PRES. Nº 510/2018, assinado pelo Digníssimo 

Presidente da Autarquia, Sr. Marcelo Althoff, onde, em atendimento à ordem do Excelentíssimo 

Sr. Prefeito Municipal, Mário Hildebrandt e na qualidade de fiscalizador do Contrato de 

Concessão nº 042/2017, que se refere à prestação dos serviços de transporte público coletivo 

de Blumenau, pede-se a análise do eventual impacto da eliminação da Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sobre o preço final da passagem do transporte 

público coletivo e, ainda, que sejam dados os encaminhamentos administrativos cabíveis pela 

Agência de Regulação, na forma que estabelece o Contrato, caso haja necessidade de eventual 

processo de Revisão Tarifária Extraordinária (RTE). 

Como base para sua solicitação, o SETERB, em exercício de sua competência na função 

de fiscal da Concessão e em conhecimento da determinação do Governo Federal para a redução 

dos valores do diesel combustível aos consumidores finais, argumenta ter apurado, de forma 

superficial, que uma das diretrizes para possibilitar a redução de valores do diesel combustível 

foi a eliminação da tributação da CIDE, contribuição especial de competência exclusiva da 

União, de natureza extrafiscal e arrecadação vinculada sobre o referido combustível. Neste 

caso, em conformidade com o que se estabelece na letra “c” do item 3.4 do Anexo V do Edital 

de Concorrência nº 038/2016, parte integrante do referido Contrato de Concessão nº 042/2017, 

onde se especifica que “qualquer mudança na regulamentação ou na legislação que tenha 

impacto nos custos ou na receita” pode ensejar uma Revisão Tarifária Extraordinária (RTE), 

entende a Autarquia que exista a hipótese da referida mudança na tributação eventualmente 

amoldar-se à regra da RTE, haja visto que a alteração tributária incidente sobre o custo do óleo 

diesel pode vir a ter impacto sobre o preço final da passagem. 

Além do ofício enviado pelo SETERB, a Agência recebeu também, aos treze dias do 

mês de junho de dois mil e dezoito, da Câmara de Vereadores de Blumenau, dois ofícios 

assinados pelo Sr. Presidente da Câmara Marcos da Rosa, dos quais, o primeiro deles, o Ofício 

Nº 354/2018, que atende a uma demanda do Sr. Vereador Adriano Pereira, manifestada através 

da Moção Nº 92/2018, na qual se solicita que seja promovido um desconto na tarifa do 
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transporte público de Blumenau em R$ 0,46 (quarenta e seis centavos), valor este relativo ao 

anúncio feito pelo Governo Federal em resposta à recente greve dos caminhoneiros. O segundo 

ofício trata-se do Ofício Nº 355/2018, atendendo à outra demanda do Sr. Vereador Adriano 

Pereira, manifestada através do Requerimento Nº 697/2018, em que solicita providências 

quanto à redução de preço na passagem de ônibus em Blumenau devido à redução no valor do 

diesel, aos cortes de linhas e, conforme alega, à economia proporcionada pelos dias em que os 

ônibus rodaram em horários de exceção devido à insuficiência de combustível. 

 

3. LEGISLAÇÃO ATUAL INCIDENTE SOBRE O PREÇO DO ÓLEO DIESEL 

 

Em 30 de maio de 2018, o Presidente da República, Michel Temer, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas, expediu o Decreto nº 9.391, que altera o Decreto nº 5.060, 

de 30 de abril de 2004, que reduz as alíquotas da Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico (CIDE) incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus 

derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível, e o Decreto nº 5.059, de 

30 de abril de 2004, que reduz as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 

incidentes sobre a importação e comercialização de gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de 

petróleo e querosene de aviação. 

Com a alteração, o Decreto nº 5.060 passa a vigorar: 

 

Art. 1º As alíquotas específicas da Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de 

petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico 

combustível - Cide, previstas no art. 5º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro 

de 2001, ficam reduzidas para: (Redação dada pelo Decreto nº 8.395, de 

2015) (Vigência) 

I - R$ 100,00 (cem reais) por metro cúbico de gasolinas e suas 

correntes; e (Redação dada pelo Decreto nº 8.395, de 2015) (Vigência) 

II - R$ 50,00 (cinquenta reais) por metro cúbico de óleo diesel e suas 

correntes. (Redação dada pelo Decreto nº 8.395, de 2015) (Vigência) 

(Revogado pelo Decreto nº 9.391, de 2018) (grifo nosso) 

Parágrafo único. Ficam reduzidas a zero as alíquotas de que trata o 

caput para os seguintes produtos: (Incluído pelo Decreto nº 8.395, de 2015) 

(Vigência) 

[...] 

V - gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e 

de nafta; (Redação dada pelo Decreto nº 9.391, de 2018) 

VI - álcool etílico combustível; e (Redação dada pelo Decreto nº 

9.391, de 2018) 



 

4 

 

VII - óleo diesel e suas correntes. (Incluído pelo Decreto nº 9.391, 

de 2018) (grifo nosso) 

Art. 2º Ficam reduzidos a zero os limites de dedução da contribuição 

para o PIS/PASEP e da COFINS, a que se refere o art. 8º da Lei nº 10.336, 

de 2001. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

(Redação dada pelo Decreto nº 7.764, de 2012) 

 

Assim como, alterou-se o Decreto nº 5.059: 

 

Art. 1º Os coeficientes de redução da contribuição para o PIS/PASEP 

e da COFINS previstos no § 5º do art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 

2004, ficam fixados em: 

I - zero para as gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de 

aviação; (Redação dada pelo Decreto nº 9.101, de 2017) 

II - 0,6793 para o óleo diesel e suas correntes;  

II - 0,46262 para o óleo diesel e suas correntes, a partir de 1º de maio 

de 2015; (Redação dada pelo Decreto nº 8.395, de 2015) (Vigência) 

II - zero para o óleo diesel e suas correntes; (Redação dada pelo 

Decreto nº 9.101, de 2017) 

II - 0,23835 para o óleo diesel e suas correntes; (Redação dada pelo 

Decreto nº 9.391, de 2018) (grifo nosso) 

[...] 

Art. 2º As alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, 

com a utilização dos coeficientes determinados no art. 1º, ficam reduzidas, 

respectivamente, para: 

I - R$ 141,10 (cento e quarenta e um reais e dez centavos) e R$ 651,40 

(seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) por metro cúbico de 

gasolinas e suas correntes; (Redação dada pelo Decreto nº 9.101, de 2017) 

II - R$ 62,61 (sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) e R$ 

288,89 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) por metro 

cúbico de óleo diesel e suas correntes; (Redação dada pelo Decreto nº 9.391, 

de 2018) (grifo nosso) 

[...] 

 

Também no dia 30 de maio de 2018, por meio da Medida Provisória nº 838, no uso das 

atribuições que lhes são concedidas, o Presidente da República adotou as seguintes medidas, 

com força de lei: 

Art. 1º Fica concedida, pela União, subvenção econômica na 

comercialização de óleo diesel no território nacional, sob a forma de 

equalização de parte dos custos a que estão sujeitos os produtores e os 

importadores de óleo diesel, no valor de: (grifo nosso) 

I - R$ 0,07 (sete centavos de real) por litro, até o dia 7 de junho de 

2018; e (Regulamento) 

II - até R$ 0,30 (trinta centavos de real) por litro, a partir de 8 de 

junho de 2018, limitado a 31 de dezembro de 2018 e observado o disposto no 

parágrafo único do art. 5º. (grifo nosso) 
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Art. 2º A subvenção econômica de que trata o inciso I do caput do art. 

1º será apurada de acordo com a fórmula de cálculo constante do Anexo I, 

desde que o beneficiário comercialize o produto em preço médio inferior ou 

igual ao preço estabelecido inicialmente em ato do Poder Executivo federal. 

Art. 3º A subvenção econômica de que trata o inciso II do caput do 

art. 1º será apurada de acordo com a fórmula de cálculo constante do Anexo 

II, desde que o beneficiário comercialize o produto em preço médio inferior 

ou igual ao preço definido em ato do Poder Executivo federal (PC). 

§ 1º O cálculo do preço de referência para o importador considerará 

o imposto de importação. 

§ 2º O preço de referência para a comercialização de óleo diesel e o 

preço de comercialização para a distribuidora poderão ser fixados em bases 

regionais. 

Art. 4º A periodicidade de apuração da subvenção econômica de que 

trata o art. 1º será de, no máximo, trinta dias. 

§1º Será estabelecida, por meio de conta gráfica, sistemática de 

apuração da subvenção econômica que possibilite, no período de que trata o 

caput, a compensação das diferenças positivas ou negativas entre o preço de 

comercialização para a distribuidora e o preço de referência para a 

comercialização de óleo diesel, facultada a incorporação de resíduos do 

período imediatamente anterior não considerados por ocasião da definição 

do preço de comercialização para a distribuidora. 

§ 2º A conta gráfica será acrescida de eventuais custos remanescentes 

ao final do período de concessão da subvenção relacionados com as 

contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e para o 

Financiamento da Seguridade Social - Cofins incidentes sobre a receita de 

subvenção econômica. 

§ 3º Na hipótese de, ao final do período de concessão da subvenção 

econômica, haver crédito para a União em decorrência da aplicação da 

metodologia prevista no § 1º, os beneficiários deverão recolher à União o 

valor apurado, no prazo e na forma previstos em regulamento. 

Art. 5º A subvenção econômica de que trata o art. 1º ficará limitada 

ao valor total de R$ 9.500.000.000,00 (nove bilhões e quinhentos milhões de 

reais). (grifo nosso) 

Parágrafo único. Na hipótese de o valor total de pagamento da 

subvenção econômica atingir o montante estabelecido no caput antes do dia 

31 de dezembro de 2018, haverá publicação de termo de encerramento da 

subvenção prevista nesta Medida Provisória. (grifo nosso) 

Art. 6º Ato do Poder Executivo federal regulamentará o disposto 

nesta Medida Provisória, no prazo de dez dias, contado da data de sua 

publicação, incluídas: 

I - as condições relativas à habilitação dos beneficiários, ao 

pagamento e ao controle do benefício; e 

II - as demais condições necessárias à concessão da subvenção de 

que trata o art. 1º  

§ 1º Fica autorizado o pagamento retroativo da subvenção econômica 

de que trata o art. 1º a partir da data de publicação desta Medida Provisória, 

na forma do regulamento de que trata o caput. 

§ 2º Para estar habilitado ao recebimento da subvenção econômica, 

o beneficiário deverá autorizar a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis - ANP a obter as suas informações fiscais relativas à 



 

6 

 

comercialização e à importação de óleo diesel junto à Secretaria da Receita 

Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, restrita a referida autorização 

às informações necessárias à apuração do valor devido pela União. 

Art. 7º Fica a ANP responsável pela implementação e pela execução 

do disposto nesta Medida Provisória. 

Art. 8º Esta Medida Provisória entra em vigor na data da sua 

publicação. 

 

ANEXO I 

 

CÁLCULO DA SUBVENÇÃO econômica AO ÓLEO DIESEL até o 

dia 7 de junho de 2018 

S = V x 0,07; 

Onde: 

S = subvenção medida em reais; 

V = volume de óleo diesel comercializado para a distribuidora em 

litros. 

 

ANEXO II 

 

CÁLCULO DA SUBVENÇÃO econômica AO ÓLEO DIESEL no 

período de 8 de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2018 

S = V x (PR – PC); 

Onde: 

S = subvenção medida em Reais; 

V = volume de óleo diesel comercializado para a distribuidora em 

litros; 

PR = preço de referência para a comercialização de óleo diesel, 

estipulado conforme metodologia estabelecida pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em reais, por litro, que poderá 

considerar o Preço de Paridade de Importação (PPI) e a margem para 

remuneração dos riscos inerentes à operação, observados os parâmetros de 

mercado; e 

PC = preço de comercialização para a distribuidora, em reais, por 

litro, a ser definido pelo Poder Executivo federal. 

 

4. ANÁLISE 

 

A análise é apresentada, a seguir, em três etapas, a considerar as condições contratuais, 

a variação ocorrida no preço do combustível e os impactos ocasionados em função da alteração 

das alíquotas tributárias. 

 

4.1 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
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Inicialmente nos reportamos ao Edital de Concorrência 038/2016, para a concessão da 

exploração do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros no Município de Blumenau, 

em seu Anexo V - Regras de Reajuste e Revisão Tarifária, que dispõe as definições para o 

Reajuste Tarifário, Revisão Tarifária Periódica (RTP) e Revisão Tarifária Extraordinária 

(RTE). 

O processo de Reajuste Tarifário, conforme definido no item 1.1 do referido anexo, 

“[...]ocorre anualmente, sempre no dia 1º de dezembro, e será calculado de acordo com a 

fórmula prevista nesta metodologia” e tem como procedimento apenas a aplicação da equação 

paramétrica de reajuste1. Observa-se que as variáveis relativas ao preço do combustível 

representam apenas 20,98% (vinte vírgula noventa e oito por cento) do valor da tarifa na 

equação de reajuste, conforme segue: 

 

𝑇𝐷𝑃 =

𝑇𝐷𝐴 × {1 + {[(
𝑃𝐶𝑃 − 𝑃𝐶𝐴

𝑃𝐶𝐴
) × 20,98%] + [(

𝑆𝑀𝑃 − 𝑆𝑀𝐴
𝑆𝑀𝐴

) × 65,17%] + [(
𝐼𝑉𝑃 − 𝐼𝑉𝐴

𝐼𝑉𝐴
) × 13,85%]}}

[1 + (
𝐼𝑃𝐾𝑒𝑃 − 𝐼𝑃𝐾𝑒𝐴

𝐼𝑃𝐾𝑒𝐴
)]

 

 

Sendo o Reajuste Tarifário efetuado anualmente, o processo de Revisão Tarifária 

Periódica (RTP), conforme definido no item 1.7, “[...]ocorrerá a cada 3 (três) anos, sendo que 

                                                 
1 Onde: 

TDP = Tarifa na Data Posterior (resultado do reajuste) 

TDA = Tarifa na Data Anterior (tarifa vigente até o reajuste) 

PCA = Preço do Combustível na data Anterior (Fonte: ANP Blumenau / Diesel S10 Média do Grande 

Distribuidor) 

PCP = Preço do Combustível na data Posterior (Fonte: ANP Blumenau / Diesel S10 Média do Grande 

Distribuidor) 

SMA = salário do motorista anterior (convenção coletiva) na data Anterior 

SMP = salário do motorista posterior (convenção coletiva) 

IVA = Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças, calculado pela Fundação Getúlio 

Vargas - FGV 

(coluna 36) do Índice de Preços ao Produtor Amplo –Origem (IPA-OG) – Brasil, na data Anterior 

IVP = Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças, calculado pela Fundação Getúlio 

Vargas - FGV 

(coluna 36) do Índice de Preços ao Produtor Amplo –Origem (IPA-OG) – Brasil, na data Posterior 

IPKeA = Índice de Passageiro por quilômetro equivalente Anterior (efetivamente apurado nos 12 meses 

anteriores ao reajuste 

anterior – ou seja do mês “-24” ao mês “-13”, sendo o mês do reajuste considerado o mês “zero”), sendo que no 

caso do 1º 

reajuste refere-se ao IPK “teórico” do 1º ano de operação 

IPKeP = Índice de Passageiro por quilômetro equivalente Posterior (efetivamente apurado nos 12 meses 

anteriores ao reajuste 

atual – ou seja do mês “-12” ao mês “-1”, sendo o mês do reajuste considerado o mês “zero”) 
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em ano de revisão tarifária não haverá reajuste”, e ainda, segundo o item 1.9, determina-se 

“[...]a data de 1º de dezembro para todos os eventos tarifários ordinários (reajuste e revisão).”  

Assim, o Reajuste Tarifário tem o papel de atualizar os valores da Concessão a fim de 

compensar as perdas financeiras decorridas da variação de preço dos insumos deste serviço, 

enquanto a Revisão Tarifária Periódica tem o papel apurar os valores reais aferidos no ciclo de 

revisão e reequilibrar o Contrato de Concessão para os anos subsequentes. Excepcionalmente, 

prevê-se também na Concessão uma Revisão Tarifária Extraordinária (RTE), igualmente 

definida no Anexo V, no item 3, conforme segue-se, na íntegra: 

3. A REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA – RTE. 

 

3.1. Excepcionalmente, podem ocorrer variações atípicas na 

demanda, na exigência de novas linhas (por determinação do Poder 

Concedente), em mudanças legais ou outros fatores não previstos quando da 

publicação do Edital, que acabam interferindo no equilíbrio econômico-

financeiro da concessão. 

3.2. O Concessionário deverá estar preparado para absorver 

qualquer variação sazonal de demanda, posto que esta, ao longo dos 12 

(doze) meses do ano, é alterada por questões como período de férias. Ainda, 

pequenas variações que fujam ao plano inicial também devem ser absorvidas 

pela Concessionária durante o período tarifário de 3 (três) anos, havendo o 

compromisso de reequilíbrio (incluindo o custo financeiro) do período no 

processo tarifário ordinário imediatamente posterior. 

3.3. No entanto, determinadas alterações atípicas que tenham 

impacto significativo na geração de caixa da Concessionária, por vezes, não 

podem esperar 03 (três) anos para serem reconhecidas, sob pena de 

comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, no limite, 

causar a falência da empresa – em prejuízo dos usuários. 

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 (RTE), 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 1º 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 1º ano de operação); ou 

c) Qualquer mudança na regulamentação ou na legislação que 

tenha impacto nos custos ou na receita. (grifo nosso) 
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3.5. A RTE pode ocorrer a qualquer momento – ou seja, não 

necessariamente na mesma data-base de 1º de dezembro – e será aplicada a 

planilha de reequilíbrio, de forma análoga ao processo ordinário da RTP. 

3.6. Na hipótese do reajuste ou da revisão tarifária resultar em valor 

de tarifa que não seja múltiplo de R$ 0,05 (cinco centavos de real), será 

aplicado arredondamento matemático das tarifas, pelo critério científico, 

para o múltiplo de R$ 0,05 (cinco centavos de real) mais próximo. 

Registra-se ainda o Anexo IV do referido Edital, relativo à matriz de riscos para a 

Concessão, onde destacam-se dois principais itens relevantes a esta análise, conforme 

demonstrado no Quadro 1, a seguir: 

Quadro 1 – Matriz de Risco Contrato de Concessão de Transporte Público Coletivo do 

Munícipio de Blumenau. 

# Descrição do Risco Tipo de Risco 
Atribuição do Risco 

Concessionária Concessão/Município 

1 

Alterações (criação, extinção, 

aumento ou diminuição de 

alíquotas) tributárias ou de 

encargos legais sobre o 

serviço de transporte público 

de ônibus. 

Tributário   X 

33 

Variação dos custos acima 

dos índices e da fórmula 

estabelecida no reajuste 

tarifário contratual. 

Financeiro X   

Fonte: Anexo IV do Edital de Concorrência nº 038/2016. 

Atenta-se, portanto, ao item #1 da Matriz de Risco, que, em consonância com a letra 

“c”, item 3.4, do Anexo V, anteriormente mencionado, prevê como risco de responsabilidade 

do Poder Concedente as alterações tributárias ou encargos legais que criem, extingam, 

aumentem ou diminuam alíquotas. Ao mesmo tempo, em seu item #33, a Matriz de Risco 

expressa que variações nos preços relativos aos elementos da equação de reajuste tarifário, 

como é o caso do diesel combustível, são inteiramente de risco da Concessionária, uma vez que 

estas variações são equalizadas anualmente através do próprio reajuste. 

 

4.2 ANÁLISE DA VARIAÇÃO DE PREÇO DO COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 

 

Conforme definido no Contrato de Concessão nº 042/2017, a variação do preço do 

combustível está atribuída à Concessionária, sendo sua correção efetuada pelo Reajuste 
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Tarifário. O Quadro 2 apresenta o histórico do preço do combustível Diesel S-10 praticado em 

Blumenau segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

compreendendo o período do início da Concessão, julho de 2017, até junho de 2018. 

Quadro 2 – Histórico de preço do Diesel S-10 – jul/17 a jun/18. 

MÊS 
NÚMERO DE POSTOS 

PESQUISADOS 

PREÇO MÉDIO 

CONSUMIDOR 

(R$/LITRO) 

PREÇO MÉDIO 

DISTRIBUIDOR 

(R$/LITRO) 

JUL/17 61 R$ 2,938 R$ 2,508 

AGO/17 30 R$ 3,081 R$ 2,665 

SET/17 30 R$ 3,165 R$ 2,781 

OUT/17 45 R$ 3,215 R$ 2,906* 

NOV/17 30 R$ 3,293 R$ 2,901 

DEZ/17 31 R$ 3,339 R$ 2,772 

JAN/18 82 R$ 3,344 R$ 3,171 

FEV/18 60 R$ 3,366 R$ 3,048 

MAR/18 58 R$ 3,360 R$ 2,965 

ABR/18 74 R$ 3,382 R$ 2,941 

MAI/18 42 R$ 3,561 R$ 3,069 

JUN/18 54 R$ 3,366 R$ 2,928 
Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2018). 

*Valor equivalente à média do preço médio do distribuidor no estado de Santa Catarina para o mês de referência. 

Gráfico 1 – Histórico de preços do Diesel S-10 – jul/17 a jun/18. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2018). 

Considerando-se estas flutuações no preço do Diesel S-10, delineadas no Gráfico 1, 

acima, verifica-se que, entre o mês de outubro de 2017 (referencial para data-base do cálculo 
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de Reajuste Tarifário para a Concessão) e junho de 2018 (último mês de referência considerado 

neste relatório), ocorreu uma variação positiva de 4,76% (quatro vírgula setenta e seis por cento) 

no preço médio para consumidor (ver Gráfico 2) e 0,76% (zero vírgula setenta e seis por cento) 

para o preço médio do distribuidor (ver Gráfico 3). 

Tais constatações demonstram que, mesmo após as medidas adotadas pelo Governo 

Federal, o valor corrente do Diesel S-10, por litro, em relação ao preço utilizado como base de 

cálculo para o último reajuste, outubro de 2017, tanto para o distribuidor como para o 

consumidor, encontra-se superior ao preço base, ou seja, mesmo com as ações governamentais 

para controlar o preço do combustível, o Diesel S-10 não atingiu patamar de preço inferior ao 

utilizado para o último reajuste.  

Ainda, entende-se como responsabilidade da Concessionária assumir os riscos inerentes 

à variação de preço, conforme descrito na Matriz de Risco do Contrato de Concessão, não 

sendo, portanto, esta variação de preço repassada ao usuário de forma imediata, mas sim 

compensada no momento do Reajuste Tarifário. 

Gráfico 2 – Variação preço Diesel S-10 para o consumidor – outubro/2017 a junho/2018. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ANP (2018). 
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Gráfico 3 – Variação preço Diesel S-10 para o distribuidor – outubro/2017 a junho/2018. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ANP (2018). 

 

Dessa forma, as informações apresentadas até o presente momento demonstram a 

variação de preço ao longo dos meses decorridos após o reajuste tarifário concedido, assim 

como, ressaltam que, conforme define o Contrato de Concessão, toda e qualquer variação no 

preço do insumo combustível é responsabilidade da Concessionária e terá sua compensação nos 

reajustes tarifários, e ainda, quaisquer desequilíbrio econômico-financeiro ocasionado por esse 

tipo de variação será condensado nas Revisões Tarifárias Periódicas, previstas para ocorrer em 

intervalos de três anos. 

A seguir, apresenta-se o efeito sobre a tarifa da variação tributária incidente ao preço do 

combustível, especificamente do Diesel S-10, a considerar os parâmetros utilizados para o 

estudo do Parecer Administrativo nº 036/2017, que teve como objeto de análise o pleito de 

Revisão Tarifária Extraordinária (RTE) do Contrato de Concessão nº 042/2017, originado em 

decorrência do Decreto nº 9.101, de 20 de julho de 2017, que provocou alterações nas alíquotas 

de PIS e COFINS incidentes sobre o óleo diesel.  

 

4.3 ALTERAÇÕES NAS ALÍQUOTAS TRIBUTÁRIAS. 

 

A partir do Decreto nº 9.391, de 13 de maio de 2018, que altera o Decreto nº 5.060/ 

2004, e o Decreto nº 5.059/2004, as alíquotas tributárias que incidem sobre o preço e a 
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comercialização do diesel combustível, neste caso, especificamente o Diesel S-10, foram 

alteradas. Sendo a alíquota do PIS reduzida de R$ 82,20 por m³ (R$ 0,0822 centavos por litro) 

para R$ 62,61 por m³ (R$ 0,0626 centavos por litro), a alíquota do COFINS reduzida de R$ 

379,30 por m³ (R$ 0,379 centavos por litro) para R$ 288,89 por m³ (R$ 0,288 centavos por 

litro) e a alíquota referente à CIDE passou de R$ 46,00 por m³ (R$ 0,046 centavos por litro) 

para R$ 0,00 por m³ (R$ 0,00 centavos por litro). 

Assim, com base nestas reduções tributárias, foram realizados as mesmas metodologias 

do Procedimento Administrativo nº 038/2017. A seguir, são apresentados os cálculos e o 

impactos das alterações tributárias sobre a tarifa. 

A alteração das alíquotas tributárias ocasiona uma modificação no preço base do 

combustível Diesel S-10, um dos componentes do custo variável para operação deste serviço, 

onde cada quilômetro percorrido tem atribuído em seu custo total uma parcela do custo variável, 

que considera o custo com combustível por quilometro percorrido. A Figura 1 apresenta um 

comparativo entre o preço variável original e após a emissão de cada Decreto, distinguindo 

veículos com e sem ar-condicionado. 

Figura 1 – Variação do preço variável em decorrência das variações Tributárias. 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

O efeito gerado pelo Decreto nº 9.101, de julho de 2017, ocasionou um aumento de R$ 

0,05 (cinco centavos de real) no valor real da tarifa do transporte público coletivo de Blumenau, 

com base nas condições previstas inicialmente no Edital de Concorrência. Efeito este que foi 

avaliado e calculado para o período compreendido entre a publicação do Decreto até o dia que 

passou a vigorar a tarifa reajustada, em 16 de dezembro de 2017, visto que, após o reajuste, o 

efeito desta alteração já estaria contido no próprio preço do combustível. Dessa forma, para 

mensurar o impacto da nova alteração, em decorrência do Decreto nº 9.391, de maio de 2018, 

os mesmos métodos adotados no Procedimento Administrativo nº 038/2017 foram realizados, 

notando-se que, considerando os preços e condições previstas para o início do Contrato, o 

R$ / km total 

(média mensal)

SEM AR COND.

R$ / km total 

(média mensal)

COM AR COND.

R$ / km total 

(média mensal)

SEM AR COND.

R$ / km total 

(média mensal)

COM AR COND.

R$ / km total 

(média mensal)

SEM AR COND.

R$ / km total 

(média mensal)

COM AR COND.

3,12 3,28 3,17 3,34 3,14 3,34

4,09 4,30 4,15 4,38 4,12 4,38

4,94 5,21 5,02 5,30 4,97 5,30

5,44 5,80 5,55 5,89 5,49 5,89

4,19 4,23 4,20

Preço Variável após efeito gerado pelo Decreto Nº 

9.101 de julho de 2017

Preço Variável após efeito gerado pelo Decreto Nº 

9.391 de maio de 2018

Preço Variável proposta vencedora do Edital de 

Concessão
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incremento de preço seria de R$ 0,02 (dois centavos de real), o que ocasiona uma diferença de 

R$ 0,03 (três centavos de real), conforme demonstrado na Figura 2. 

Figura 2 – Efeitos da variação tributária sobre a tarifa de transporte público. 

 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

Considerando que o efeito de R$ 0,05 (cinco centavos de real) foi incorporado à tarifa 

no reajuste concedido em dezembro de 2017, entende-se que atualmente aquele efeito de 

incremento tarifário teria sido reduzido para R$ 0,02 (dois centavos de real) e que esta diferença 

de R$ 0,03 (três centavos de real) poderia ser repassada ao usuário enquanto forem vigentes as 

alíquotas atuais de PIS/PASEP, COFINS e CIDE apresentadas neste relatório, ou até a 

aplicação do próximo reajuste, respeitando-se os critérios Contratuais de arredondamento da 

tarifa e a equalização das diferenças causadas em virtude deste arredondamento. 

 

4.4 ANÁLISE JURÍDICA 

 

Após análise da previsão editalícia e contratual decorrente do Processo Licitatório Nº 

038/2016, referente a Concessão de Reajuste e/ou revisão acima transcrita, constata-se que o 

processo de Reajuste Tarifário ocorre anualmente no mês de dezembro e o de Revisão Tarifária 

Periódica – RTP, de 03 (três) em 03 (três) anos, e no ano em que este último ocorrer não haverá 

o Reajuste. 

Contudo, prevê ainda, processo de Revisão Tarifária Extraordinária (RTE), utilizando a 

mesma metodologia da Revisão Tarifária Periódica - RTP, porém, com data-base diferente do 

processo ordinário, quando ocorrer variação anual superior a 10% (dez por cento) da demanda 
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de passageiros; em caso de inclusão, exclusão ou modificação de linhas ou de frotas que tenham 

impacto superior a 10% (dez por cento) do que previsto no edital do processo licitatório ou 

qualquer mudança na regulamentação ou na legislação que tenha impacto nos custos ou 

na receita. 

Considera-se ainda, que há previsão expressa na Matriz de Risco, estabelecida no item 

33 do Anexo IV, acima mencionado, determinando que a variação dos custos constantes da 

fórmula estabelecida para o reajuste tarifário é risco a ser assumido pela Concessionária até a 

ocorrência do próximo RTP. 

Após esta breve análise, necessário se faz a ponderação das medidas adotadas pelo 

Governo Federal para a redução do Diesel e o reflexo destas na composição da tarifa do 

transporte coletivo urbano no município de Blumenau. 

Importante esclarecer que a redução do preço do litro do diesel foi um dos pontos do 

acordo apresentado pelo Governo Federal2 para acabar com a greve dos caminhoneiros, que 

começou em 21 de maio e só terminou oficialmente no dia 31 do mesmo mês, correspondendo 

a um desconto de R$ 0,46 (quarenta e seis centavos) por litro, independentemente do seu preço 

(declarações do Governo Federal). 

Para melhor entendimento, segue a decomposição do desconto através das MPs  

apresentada pelo Nexo Jornal3: 

A decomposição do desconto 

Redução de tributos: R$ 0,16 o governo vai reduzir as alíquotas da Cide e do 

PIS/COFINS, o que vai baratear o preço do litro em R$ 0,16. [...] A Cide será 

completamente zerada, o que vai baratear o litro em R$ 0,05. Os outros R$ 

0,11 virão da redução da alíquota do PIS/COFINS. O governo não zerou os 

dois tributos, que representariam todo o desconto dado, por causa da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. A lei proíbe que haja redução de tributos em um ano 

que já está em andamento se não houver compensação. Caso o governo desse 

todo o desconto pela via da redução dos tributos, teria de criar impostos na 

mesma proporção. Por esses R$ 0,16, o governo terá de criar novas receitas 

num total de R$ 4 bilhões para compensar a perda. Parte virá do projeto de 

reoneração da folha de pagamentos que, segundo Guardia é “necessário, mas 

não suficiente”. Para compensar, o governo terá que criar novas receitas, 

que virão da retirada de incentivos a exportadores, indústria de refrigerantes 

e indústria química. O discurso oficial do ministro da Fazenda é de que não 

está aumentando impostos ou sua arrecadação total. O que acontece, nesse 

caso, é a concessão de um desconto para um setor que será compensado com 

uma cobrança maior em outros setores. Pagamento de subsídio: R$ 0,30 

                                                 
2 MP n° 831; 832; 833 e 838 de 27/05/2018;  e Decreto n° 9.391, de 30/05/2018  
3 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/05/31/Como-vai-funcionar-a-redu%C3%A7%C3%A3o-do-

pre%C3%A7o-do-diesel-proposta-pelo-governo 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/05/31/Como-vai-funcionar-a-redu%C3%A7%C3%A3o-do-pre%C3%A7o-do-diesel-proposta-pelo-governo
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/05/31/Como-vai-funcionar-a-redu%C3%A7%C3%A3o-do-pre%C3%A7o-do-diesel-proposta-pelo-governo
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Para completar o desconto, o Tesouro Nacional terá de pagar pela redução 

do litro de diesel. Isso custará, até dezembro, no máximo R$ 9,5 bilhões - já 

que o subsídio pode ser menor caso caia o preço do petróleo. Esse dinheiro 

será usado para indenizar a Petrobras e os importadores de diesel no Brasil, 

que venderão o combustível R$ 0,46 mais barato. [...]Todo o cálculo de 

preços feito pelo governo e pela Petrobras vale para o valor do litro do óleo 

diesel nas refinarias e para os importadores. Até o consumidor final, o 

produto passa por distribuidoras e pelos postos. O mercado de combustíveis 

no Brasil é livre para definir seus preços, por isso o governo não pode 

garantir que esse desconto será repassado ao consumidor final. O ministro 

Eduardo Guardia disse que os órgãos de fiscalização terão papel 

fundamental ao averiguar se o desconto financiado pelo governo chegará de 

fato ao consumidor final. (grifo nosso) 

 

Constata-se que a concessão deste desconto não significa que necessariamente o diesel 

irá baixar seu preço. Visto que o preço dos combustíveis no Brasil segue sofrendo a influência 

da cotação do dólar e do petróleo no mercado internacional, bem como, o governo não tem 

como garantir que esse desconto alcance o consumidor final. 

Sobre o repasse da redução do valor do diesel para as tarifas do transporte público, 

embora o tema seja recente, transcrevemos a entrevista do diretor administrativo e institucional 

da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Marcos Bicalho dos 

Santos em entrevista ao Diário do Transporte que se molda ao caso em tela: 

Marcos Bicalho: Nosso setor tem preços públicos que são calculados através 

de uma planilha de custos. Se a gente levar em conta essa questão, podemos 

observar que a maioria dos reajustes de tarifas de ônibus nas cidades 

brasileiras ocorrem normalmente no primeiro trimestre do ano. Esses 

reajustes são resultados de cálculos efetuados em planilhas. Essa planilha, 

considerando o valor do óleo diesel na época em que ela foi calculada e com 

base nesse cálculo foi estabelecida a tarifa, que é o preço público cobrado no 

transporte das pessoas nas áreas urbanas. 

De lá para cá, nós tivemos uma escalada bastante significativa do preço do 

óleo diesel. A própria Petrobras que divulga diariamente seus preços mostrou 

que nos 45 dias antes de estourar essa greve dos caminhoneiros, tivemos um 

aumento superior a 20% do óleo diesel. 

Isso significa que, do último reajuste para cá, as empresas foram assumindo 

esse aumento de custos sem o repasse para as tarifas. Isso é o que 

normalmente acontece no transporte público urbano. A tarifa sobe uma vez 

por ano e, ao longo desse ano, vai havendo aumentos de vários insumos que 

não são repassados para a tarifa. 

Esses aumentos vão ocorrendo e, ao final de um ano, se calcula o novo custo 

dos serviços e se atualiza os preços que vão ser cobrados. 

Como no primeiro momento as empresas assumiram esses reajustes que 

ocorreram pela Petrobras, agora elas estão em uma fase de redução desse 

valor e, naturalmente, terá que se fazer um balanço entre o que as empresas 

assumiram e o que elas vão recuperar agora. 
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É natural que todo poder concedente leva isso em consideração na hora de 

fixar seus valores, de forma que os preços estão variando no intervalo dos 

reajustes tarifários. Acredito que, no momento adequado, na medida em que 

esses preços zerarem, o que a empresa manteve num determinado momento 

ela vai receber no momento subsequente e quando isso zerar vai ser o 

momento oportuno para o poder concedente, que é o responsável por fixar as 

tarifas, rever os cálculos. 

Qualquer planilha de qualquer cidade brasileira tem lá o valor do diesel, que 

foi calculado no último reajuste. As pessoas têm que saber o seguinte: o diesel 

está acima ou abaixo daquele valor foi planejado e de que forma a variação 

ocorreu nesse intervalo de tempo 

 

O diretor da NTU segue expondo que não há estudos que demonstrem qual o valor da 

redução do diesel está sendo aplicado, vejamos:  

“Nós temos estudos elaborados pela NTU que mostram que as distribuidoras 

represaram os preços a serem transferidos às empresas, aos postos de 

combustíveis, mas não represaram os preços às grandes distribuidoras. 

Então, nós temos elementos que mostram a comparação entre o diesel vendido 

nos postos de gasolina e o diesel vendido para os grandes consumidores. O 

grande consumidor está pagando a mais” 

 

Registra-se também, que foi instaurado nesta Agencia de Regulação o Procedimento 

Administrativo de nº 051/2017, visando, por intermédio da constituição de uma Comissão Mista 

(Resolução nº 068/2017), proceder uma análise técnica do desenvolvimento do Contrato de 

Concessão do serviço de transporte coletivo urbano de passageiro no município de Blumenau, 

a qual já emitiu Relatório Final, que foi ratificada pelo Diretor Geral da AGIR, em sua decisão, 

vejamos: 

Estas as recomendações e diretrizes expedidas para a melhoria da Gestão do 

Contrato de Concessão do Transporte Público Coletivo de Blumenau, e que, serão 

monitoradas pela Agência Reguladora, e que, terão impacto direto nas próximas 

revisões e reajustes, em caso de não cumprimento e/ou outra situação prejudicial 

para qualquer das partes, respeitadas as cláusulas contratuais vigentes. 

Como não se trata de uma decisão que mereça o contraditório, pelo menos nesta fase, 

RATIFICO os termos do Relatório para todos os seus jurídicos e legais efeitos, e, 

para o regular prosseguimento e validação destas recomendações e indicações, tanto 

de ordem operacional, como de ordem técnica e de gestão, determina-se: 

I – Remessa de todo o Procedimento para análise e conhecimento do Comitê de 

Regulação, para sua manifestação como órgão de última instância administrativa, no 

sentido de reconhecer ou não, as medidas recomendas e apontadas, tanto do 

Relatório da Comissão Mista, como aquelas expedidas na decisão do Diretor Geral. 

II – Após a manifestação do Comitê de Regulação, seja aberto prazo para Consulta 

Pública, pelo prazo de quinze (15) dias, bem como, simultaneamente, seja aberto 

prazo a Audiência Pública, este pelo prazo de trinta dias (30), cujos regulamentos 

posteriormente serão disponibilizados no site da www.agir.sc.gov.br; 

Publique-se a presente decisão no DOM e no site da AGIR. 

Publique-se ainda, no site da AGIR, o Relatório Final da Comissão Mista, com os 

seus anexos e atas das reuniões. 

Após as publicações, junte-se a comprovação destas, ao presente procedimento. 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Encaminhe-se todo o Procedimento, devidamente autuado, ao Presidente de Comitê 

de Regulação, para manifestação daquele colegiado, na primeira sessão  

 

Neste contexto e considerando que não há como mensurar qual o valor do desconto 

efetivamente está incidindo na composição da tarifa, bem como, necessariamente este valor 

será considerado na próxima RTP ou com a efetivação das medidas resultantes dos trabalhos 

da já citada Comissão Mista Especial e certamente trará reflexos que resultarão na redução do 

aumento a ser concedido na tarifa, orientamos e recomendamos que seja considerada a variação 

do valor do diesel com o desconto oriundo das medidas adotadas pelo Governo Federal, na 

próxima RTP em conjunto com as medidas resultantes dos estudos apresentados pela Comissão 

Mista Especial. 

 

5. CONCLUSÕES & RECOMENDAÇÕES 

 

Com base no exposto, conclui-se que as alterações ocasionadas pelas Medidas 

Provisórias refletem apenas em variações de preço e estas deverão ser absorvidas pela 

Concessionária. O preço atual do Diesel S-10 é superior ao preço do Diesel S-10 utilizado no 

cálculo do índice de reajuste tarifário para dezembro de 2017, ou seja, mesmo com a redução 

aprovada pelo Governo Federal, o preço deste combustível ainda se encontra em patamar 

superior ao dos últimos meses do ano de 2017. 

A variação nas alíquotas tributárias impactam diretamente a formação de preço do 

combustível Diesel S-10, e esta alteração, em função de mudanças na regulamentação ou na 

legislação, que tenham impacto nos custos ou na receita, podem ser interpretadas a luz de uma 

Revisão Tarifária Extraordinária (RTE) e, conforme demostrado, o impacto calculado em 

relação a tarifa base definida na altura do Edital de Concessão é de R$ 0,03 (três centavos de 

real). 

Em virtude do critério de arredondamento tarifário, o repasse de R$ 0,03 (três centavos 

de real) para a tarifa atual (R$ 4,05), causará ainda um arredondamento para menor e a tarifa 

passaria para R$ 4,00 (quatro reais), ou seja, a emissão do Decreto nº 9.391 pode causar dois 

efeitos, onde sua primeira implicação poderá ser um saldo a favor dos utilizadores, caso a tarifa 

seja mantida igual à atual e o montante proporcional aos R$ 0,03 (três centavos de real) por 

passageiro equivalente seja apurado futuramente, perfazendo o montante financeiro total a favor 

dos usuários, ou, sua segunda decorrência, onde os R$ 0,03 (três centavos de real) sejam 
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imediatamente repassados aos utilizadores, no qual, considerando o critério de arredondamento, 

haverá um montante a ser creditado a favor da Concessionária equivalente aos R$ 0,02 (dois 

centavos de real) por passageiro equivalente, apurado futuramente, perfazendo o montante 

financeiro total a favor da BluMob, neste caso. 

 

Desta forma, considerando as alterações impostas pelo Governo Federal sobre o preço 

e tributos incidentes sobre o diesel combustível, destacando-se as mudanças nas alíquotas de 

PIS/PASEP, COFINS e CIDE recomenda-se que: 

 

 Não seja repassado à tarifa de forma imediata as variações de preço decorrentes 

das subvenções previstas pela Medida Provisória nº 838/2018, uma vez que estas 

mudanças impactam somente no preço do combustível, sendo, portanto, 

contempladas na equação do Reajuste Tarifário, e ainda, visto que não se 

conhece a duração exata desta Medida Provisória, não se faz possível a efetiva 

projeção de seu impacto sobre a tarifa; 

 Considere-se quaisquer variações relativas especificamente ao preço do Diesel 

S-10 como risco inerente à Concessionária, sendo estas compensadas somente 

nos reajustes e revisões tarifárias periódicos; 

 Não seja repassado à tarifa de forma direta o montante de R$ 0,03 (três centavos 

de real); 

 O saldo monetário, proporcional à quantidade de passageiros equivalente 

transportados no período entre a publicação do Decreto nº 9.391, de maio de 

2018, e a concessão do próximo reajuste, ou até que tenha validade este Decreto, 

multiplicado pelo montante de R$ 0,03 (três centavos de real), seja compensado 

a favor dos utilizadores junto à RTE prevista para aprovar o relatório e as ações 

propostas pela Comissão Mista Especial.  
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Este é nosso relatório.  

 

 

 

Blumenau (SC), em 20 de julho de 2018. 

 

 

 

 

 

DANIEL ANTONIO NARZETTI 

Gerente de Controle, Regulação e 

Fiscalização de Transporte Coletivo e 

demais Serviços Públicos da AGIR 

CORECON-SC Nº 3512  

 

 

 

 

 

 

ADEMIR MANOEL GONÇALVES 

Economista - AGIR 

CORECON-SC Nº1463 

MARIA DE FÁTIMA MARTINS 

Assessora Jurídica da AGIR 

OAB-SC 35.127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


