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PARECER JURÍDICO Nº 365/2022 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020 

SOLICITANTE: Prefeitura de Blumenau, BluMob. 

INTERESSADO: Município de Blumenau, BluMob, Seterb. 

 

OBJETO: Medidas de contingências para preservação do equilíbrio econômico financeiro do 

Contrato de Concessão de transporte público coletivo do município de Blumenau nº 

042/2017. 

 

I – BREVE RELATÓRIO:  

 

Trata-se de solicitação da Gerência de Transportes Coletivo e outros serviços 

da AGIR, para análise da legalidade da proposta de novo aporte/subsídio à Empresa Blumob 

–  Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau,  encaminhado através do Ofício GAB 

nº 016/2022, da Secretaria Municipal de Transito e Transportes de Blumenau/SMTT, o qual 

foi analisado pela  Gerencia solicitante através do Parecer Administrativo nº 126/2022 – do 

Processo Administrativo nº 128/2020, que tem como objeto as Medidas de contingências para 

preservação do equilíbrio econômico financeiro do Contrato de Concessão de transporte 

público coletivo do município de Blumenau nº 042/2017. 

 

Antes de adentrar a análise do Parecer Administrativo supracitado, como o 

tema já foi matéria de análise no Parecer Jurídico da AGIR sob  nº 261/2020, que em apertada 

síntese fundamentou através da análise da legislação pertinente a matéria, das cláusulas 

contratuais, bem como entendimento da Advocacia Geral da União – AGU, exarado através 

do Parecer nº 261/2020/CONJUR-MINFRA/CGC/AGU1, e ao final concluiu pela legalidade do 

reequilíbrio do Contrato de Concessão, desde que demonstrado que a frustração de receita 

se deu em momento posterior a formação da equação econômico-financeira, bem como o 

 
1 Disponível em: https://licitacao.paginas.ufsc.br/files/2020/03/Parecer-AGU-Concess%C3%A3o-Transportes-

Recomposi%C3%A7%C3%A3o.pdf – Acesso em: 26/01/2022. 

https://licitacao.paginas.ufsc.br/files/2020/03/Parecer-AGU-Concess%C3%A3o-Transportes-Recomposi%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://licitacao.paginas.ufsc.br/files/2020/03/Parecer-AGU-Concess%C3%A3o-Transportes-Recomposi%C3%A7%C3%A3o.pdf
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preenchimento das condicionantes elencadas no art. 65, inciso II, alínea “d” c/c § 5º da Lei nº 

8.666/93. Assim, o mesmo passa a integrar a presente análise independente de sua 

transcrição. 

 

Registra-se ainda, que a presente manifestação foi elaborada com base no 

Parecer Administrativo 126/2022, que analisou os documentos encaminhados pelo Município 

de Blumenau e pela Concessionária. 

 

Este é o breve e necessário relatório. 

 

II - ANÁLISE 

 

Compulsando os autos, verifica-se que o Poder Concedente realizou aportes 

financeiros à Concessionária até dezembro de 2021, no valor de R$ 34 milhões, visando 

manter a continuidade da prestação de serviços.  

 

Contudo, o Parecer Administrativo em análise, no Quadro 5 – défice e 

aportes Financeiros realizados, evidencia que o desequilíbrio projetado se apresenta na casa 

de R$ 20.578.814 milhões, vejamos: 

 

Fonte: Parecer Administrativo nº 126/2022, página 05 
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A equipe técnica da AGIR ao final, no item 3 – DO PARECER, assim se 

manifestou:  

Desde o início da pandemia a concessionaria do serviço de transporte 
coletivo em Blumenau, têm operado com níveis bem baixos de demanda o 
que agravou os desequilíbrios financeiros em relação aos seus custos para a 
manutenção da prestação do serviço, diante disto, os aportes financeiros 
realizados pelo município evidenciaram que se não o tivesse realizado, a 
tarifa técnica seria muito maior. O principal beneficiado com estes aportes é 
o passageiro, que paga uma passagem módica, seus resultados poderão ser 
melhor evidenciados ao final da RTE em andamento.  
Portanto, prevê-se um déficit estimado ainda de 20 milhões, e que os aportes 
financeiros (subsídios) repassados mensalmente pelo município vão 
minimizar os impactos na tarifa técnica, resultante da RTE em andamento. 

 

Neste contexto restando evidenciado uma projeção de déficit na casa de 20 

milhões, e caso não sejam realizados os aportes/subsídios pelo Pode Concedente a tarifa 

técnica será impactada, encaminhando o referido parecer para análise e manifestação 

jurídica. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Porquanto, em vista dessas razões e fundamentações legais e recente 

entendimento sobre a pandemia e seus reflexos nos contratos administrativos, evidenciados 

no Parecer Jurídico nº 261/2020, que integra a presente manifestação independente de sua 

transcrição, conclui-se pela legalidade da busca do reequilíbrio do Contrato de Concessão, 

desde que demonstrado que a frustração de receita se deu em momento posterior a formação 

da equação econômico-financeira, bem como o preenchimento das condicionantes elencadas 

no art. 65, inciso II, alínea “d” c/c § 5º da Lei nº 8.666/93. 

 

Nota-se que a paralização do serviço de transporte público coletivo no 

município, ocorreu por conta da Pandemia Mundial. 

 

Conforme a Constituição Federal de 1988 (inciso XX art. 21 & art. 182), o 

serviço de transporte público coletivo é uma obrigação de cada um dos municípios brasileiros, 
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mesmo que seja comum conceder à iniciativa privada esta prestação. Neste sentido, ações 

voltadas à manutenção da oferta deste serviço, em última instância, é de estrita 

responsabilidade do município, ou seja, caso em alguns momentos seja necessário o 

Concedente intervir na concessão para assegurar a prestação deste serviço, seja: assumindo 

a prestação de serviço; viabilizando recursos financeiros; assumindo despesas correntes 

(combustível, pneus, peças e acessórios, despesas de administração e com pessoal); entre 

outros, poderá o valor ser reembolsado ou plenamente justificado pela Concessionária.  

 

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, em 26 de janeiro de 2022.  

 

 

 

 MARIA DE FÁTIMA MARTINS 
OAB/SC 35.127 

Assessora Jurídica da AGIR 
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