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PARECER JURÍDICO Nº 261/2020 

 

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 análise do Procedimento Administrativo n° 128/2020, em 

virtude da solicitação do Município de Blumenau, visando a abertura de processo 

administrativo próprio/específico, para apurar exclusivamente os impactos 

econômicos/financeiros decorrentes da paralisação do serviço de transporte coletivo urbano 

durante o período da pandemia oriunda do coronavírus (COVID-19), bem como, propor que a 

Revisão Tarifária Periódica – RTP e eventuais outros reequilíbrios contratuais decorrentes da 

pandemia da COVID-19, através dos ofícios: GAPREF Nº. 235/2020, de 22/05/2020 e GAPREF 

Nº 194/2020, de 28/04/2020, respectivamente. 

Os ofícios acima citados vieram acompanhados das correspondências 

encaminhadas pela empresa BluMob ao Poder Concedente, em suma solicitando medidas de 

contingências para a preservação da continuidade contratual, como também, a adoção de 

medidas urgentes para viabilizar a continuidade das atividades essenciais que proporcionem 

receitas suficientes para que sejam cumpridas as obrigações junto aos fornecedores e 

colaboradores no período de emergência. 

Para análise das demandas apresentadas pela Concessionária, foi realizada 

uma reunião no dia 14 de maio de 2020, às 09h00min, na sede da Prefeitura Municipal de 

Blumenau, entre as partes e com a participação desta Agência de Regulação, tendo como 
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pauta: Documentação Oficial; Perda de receita; Custo fixo e variável; Propostas; Questões 

jurídicas; Retomada da operação; Equilíbrio econômico financeiro do contrato; e Conclusões 

e recomendações. Após amplo debate o Poder Concedente sugere a necessidade de auditar 

os valores apresentados, bem como a Concessionária no uso da palavra salienta que as 

análises dos pleitos são distintas, visto que o primeiro é para viabilizar a retomada dos 

serviços, considerando que a paralização afetou o fluxo de caixa e o segundo para restabelecer 

o equilíbrio econômico-financeiro do contrato podendo este ficar para um próximo momento. 

Após ampla discussão o Poder concedente entendeu a necessidade de 

contratação de uma empresa especializada para auditar a demanda da concessionária e assim 

fundamentar as decisões a serem tomadas, solicitando ainda apresentação de proposta para 

a retomada da prestação dos serviços, ficando todos cientes da necessidade de aguardar o 

posicionamento do Governo Estadual para processamentos das ações a serem adotadas, que 

a suspenção dos serviços ocorreu devido a Situação de Emergência decretada no âmbito da 

União, do Estado de Santa Catarina e do Município de Blumenau. 

Registra-se que a presente manifestação foi elaborada com base nos 

documentos encaminhados pelo Município de Blumenau e nas correspondências da 

Concessionária, encaminhadas em cópia a esta Agência de Regulação e consulta as recentes 

decisões e entendimento sobre o tema aventado.  

 

Este é o breve e necessário relatório. 

 

 

II - ANÁLISE 

 

Compulsando os autos, verifica-se que o pleito foi formulado pela Empresa 

BluMob/Concessionária mediante correspondência  apresentada ao Município de Blumenau, 

sendo por este submetido à análise desta Agência de Regulação, por ter esta como objeto a 

regulação da prestação dos serviços de transporte público coletivo nos termos da Lei Federal 

nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, bem como o Novo Protocolo de Intenções, devidamente 

ratificado  pela Lei Municipal nº 8.363, de 15 de dezembro de 2016.   
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Constata-se que a Concessionária busca primeiramente medidas urgentes, 

que visam o custeio emergencial das atividades essenciais da empresa e que garantam o 

retorno da prestação dos serviços, bem como em um segundo momento o reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, através da revisão tarifária; a prorrogação contratual e a 

racionalização do sistema de transporte público coletivo urbano municipal, em razão da 

paralização da prestação dos serviços de transporte coletivo estabelecido através do Decreto 

Estadual nº 515, de 17 de março de 2020 e suas alterações, que suspendeu “em todo o 

território catarinense, sob regime de quarentena, nos termos do inciso II do art. 2° da Lei 

federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020”, a circulação de veículos de transporte coletivo 

urbano municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros, bem como do Decreto nº 

12.589/2020 do Município de Blumenau estabeleceu no seu art. 3º  que assim dispõe: 

Art. 3º Em observância ao disposto nos Decretos nº 509 e 515, ambos de 17 
de marco de 2020, do Governador do Estado de Santa Catarina, ficam 
suspensos: 
[...] 
a) a circulação do serviço público de transporte coletivo urbano 
municipal; (Prazo prorrogado pelo Decreto nº 12.609/2020) 
 

 

Registra-se que a presente manifestação tem por fim verificar a viabilidade 

do pedido frente a legislação pertinente a matéria, as disposições do Contrato de Concessão 

nº 042/2017, e a análise da decretação de “Estado de Emergência” no Estado de Santa 

Catarina, diante da declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e se 

este  pode vir a ser caracterizado como evento de força maior ou outra causa equivalente que 

justifique a busca do reequilíbrio do contrato de concessão em comento, como também os 

requisitos necessários para o seu reconhecimento.   

Importante destacar que a Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI 

e art. 175, regulamentados pelas Leis nº 8.666/93 e nº 8.987/1995, respectivamente, 

disciplina que as concessões de serviços públicos, se dão necessariamente através da 

instauração do procedimento licitatório, no caso em tela se der através Edital de Concorrência 

nº 03-038/2016, de 30 de janeiro de 2017, que culminou com a assinatura do Contrato de 

Concessão nº 042/2017.  

http://leisestaduais.com.br/sc/decreto-n-509-2020-santa-catarina-da-continuidade-a-adocao-progressiva-de-medidas-de-prevencao-e-combate-ao-contagio-pelo-coronavirus-covid-19-nos-orgaos-e-nas-entidades-da-administracao-publica-estadual-direta-e-indireta-e-estabelece-outras-providencias
http://leisestaduais.com.br/sc/decreto-n-515-2020-santa-catarina-declara-situacao-de-emergencia-em-todo-o-territorio-catarinense-nos-termos-do-cobrade-n-1-5-1-1-0-doencas-infecciosas-virais-para-fins-de-prevencao-e-enfrentamento-a-covid-19-e-estabelece-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/blumenau/decreto/2020/1260/12609/decreto-n-12609-2020-prorroga-prazos-de-suspensao-previstos-no-decreto-n-12589-de-17-de-marco-de-2020-que-declara-situacao-de-emergencia-no-municipio-de-blumenau-e-define-outras-medidas-para-o-enfrentamento-da-pandemia-decorrente-do-coronavirus-covid-19
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Seguindo a análise, verifica-se que o referido contrato tem por objeto a 

concessão da exploração e prestação do serviço de transporte coletivo modalidade 

convencional no âmbito do município de Blumenau, que detém cláusulas rígidas pelas 

disposições contidas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 8.987/93 e Lei Municipal nº 7.127/07. 

Neste viés, importante destacar que o art. 37, inc. XXI, da Constituição da 

República, regulamentado pela Lei nº 8.666/1993, conhecida como Lei de Licitações, assegura 

a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos durante toda 

sua execução: 

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. (grifo nosso) 

 

Assim, para dar efetividade ao mandamento constitucional a Lei de 

licitações, além de estabelecer a necessidade da manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, estabelece ainda, em quais hipóteses se darão, o reequilíbrio 

econômico-financeiro, vejamos: 

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. (grifo nosso) 
[...] 
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§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, 
bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a 
data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme 
o caso.  
 

 Por força das disposições estabelecidas no art. 65, inc. II, alínea “d” c/c § 5º 

acima transcritos, preserva o valor contratado das variações anormais da economia, 

provocadas por fatos 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. 

A Lei de Licitações disciplina ainda no § 2º do art. 58, que nos casos de 

modificação unilateral dos contratos por determinação da Administração Pública para fins de 

melhor adequação ao interesse público, as cláusulas econômico-financeiras devem ser 

revistas de modo a manter o equilíbrio contratual.  

Na mesma linha o § 2º do art. 9º da já citada Lei nº 8.987/1995, conhecida 

como Lei de Concessões, dispõe que os contratos poderão prever mecanismos de revisão de 

tarifas para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro. Em sentido semelhante, o § 

4º do art. 9º do mesmo dispositivo, estabelece que no caso de alteração unilateral do contrato 

que afete o equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deve restabelecê-lo 

concomitantemente à alteração. 

Assim, a busca pelo equilíbrio econômico-financeiro é medida voltada a 

revisar o valor ajustado em face de variações decorrentes de fatos extraordinários, ocorridos 

após a formação da equação econômico-financeira, os quais não decorrem de ação ou 

omissão atribuída à contratada, mas de fatores externos, alheios e invencíveis à sua vontade, 

e que provocam condição de excessiva onerosidade à parte afetada, impondo-se a revisão da 

remuneração para mais ou para menos, conforme o caso. 

Importante registar que o contrato em análise assegura a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro, como se extrai dos dispositivos que disciplinam o tema, 

vejamos: 

CONTRATO Nº 042/2017 
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... 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
O SETERB poderá, a qualquer tempo, alterar a quantidade de veículos 
vinculados ao serviço, aumentando-a ou diminuindo-a, em função da 
necessidade do atendimento dos usuários, resguardado o equilíbrio 
econômico financeiro do contrato. (grifo nosso) 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA OITAVA 
São obrigações do PODER CONCEDENTE 
... 
VII. Receber e analisar as propostas e solicitações da CONCESSIONÁRIA, 
informando-a de suas conclusões. 
[...] 
XI. Intervir na prestação dos serviços, quando houver riscos de 
descontinuidade.  
[...] 
XIV. Avaliar e decidir a respeito dos pedidos de reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato. (grifo nosso) 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA NONA 
São direitos da CONCESSIONÁRIA, além de outros nas normas aplicáveis ao 
serviço público de transporte coletivo: 
[...] 
II. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, 
respeitados os princípios legais e regulamentares que regem a forma de 
exploração do serviço. (grifo nosso) 
[...] 
IV Recebimento de respostas em relação às consultas formuladas nos prazos 
fixados. 
[...] 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA 
Caso o PODER CONCEDENTE seja obrigado, para manter a operação do 
serviço, a arcar com algum gasto que exceda os valores com despesas 
correntes (combustível, pneus, peças e acessórios, despesas de 
administração e com pessoal), será reembolsado pela CONCESSIONÁRIA, 
podendo o PODER CONCEDENTE descontar a diferença apurada de 
remuneração futuras, cessada a suspensão do Contrato de Concessão. 
... 
CAPÍTULO XVI – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA 
Extingue-se a concessão por: 
... 
§ 8º. A caducidade poderá ser declarada pelo PODER CONCEDENTE quando 
o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo 
por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da 
qualidade do serviço, assim como quando a CONCESSIONÁRIA: 
... 
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III. Perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a 
adequada prestação do serviço concedido, ou as condições mínimas de 
habilitação definidas no edital de licitação que antecedeu a contratação. 
... 
CLAUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA 
São partes integrantes deste contato o Edital de fls.454-481, da 
Correspondência 03-038/16, e seus respectivos anexos, constantes às fls. 33-
448, da concorrência 03-038/16, bem como a Proposta apresentada pela 
CONCESSIONÁRIA (fls.725/745, DA CONCORRENCIA 03-038/16). 
 
ANEXO V – REGRAS DE REAJUSTE E REVISÃO TARIFÁRIA 
1. REAJUSTE TARIFÁRIO 
1.1. O processo de reajuste ocorre anualmente, sempre no dia 1º de 
dezembro, e será calculado de acordo com a fórmula prevista nesta 
metodologia. 
[...] 
2. A REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA – RTP 
2.1. A cada três anos haverá o processo de Revisão Tarifária Periódica (RTP), 
sendo em 2020 (caso a entrada em operação do sistema ocorra até 30 de 
novembro de 2017) ou 2021 (caso a entrada em operação ocorra a partir de 
1º de dezembro de 2017). 
2.2. Nesta ocasião, serão considerados todos os valores unitários lançados 
pela Concessionária em sua Proposta Comercial conforme Planilha 
Financeira de Fluxo de 
Caixa, e que foram utilizados para cálculo da tarifa inicial. Cada valor unitário 
será atualizado por um índice específico, sendo de risco exclusivo da 
Concessionária a variação (positiva ou negativa) de preços além ou aquém 
dos valores unitários atualizados. São estas variáveis: 
[...] 
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. 
[...] 
3.3. 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): (grifo 
nosso) 
a) A variação, em um ano consolidado, superior a 10% (dez por cento) na 
demanda de passageiros prevista no processo ordinário anterior (ou no 
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estudo de viabilidade colocado na licitação pública que antecedeu o 
contrato, no caso do 1º ano de operação); (grifo original) 
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 1º ano de operação); 
ou 
c) Qualquer mudança na regulamentação ou na legislação que tenha impacto 
nos custos ou na receita. 
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. 
 
ANEXO VI - MATRIZ DE RISCOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNÍCIPIO DE BLUMENAU  

 
 

 

Constata-se que o Município de Blumenau, ao lançar o Edital que culminou 

com a assinatura do Contrato em análise esmerou-se em estabelecer os dispositivos que 

garantissem a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro com o intuito de manutenção 

da prestação dos serviços em prol do interesse público, pois, além de prever que qualquer 

alteração na frota e na prestação dos serviços irá preservar o equilíbrio econômico-financeiro 

(Clausula 13ª). Estabeleceu como própria obrigação avaliar e decidir sobre pedidos de 

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato (Cláusula 38ª), bem como, garantiu a 
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CONCESSIONÁRIA o direito a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, 

respeitados os princípios legais e regulamentares que regem a forma de exploração do serviço 

(Cláusula 39ª). Fixou também regras para a concessão de Reajuste e Revisão no Anexo V, e na 

Matriz de Riscos no Anexo VI, todos fazendo parte integrante do contrato em cometo nos 

termos da Cláusula 58º. 

Seguindo a análise verifica-se que para a manutenção da operação do 

serviço, o instrumento contratual permite que o Poder Concedente  suporte com gastos que 

excedam os valores com as despesas correntes, podendo estes ser apurados e descontados 

em remunerações futuras (Cláusula 47ª),  prevendo ainda, como condição para a extinção do 

contrato por caducidade a perda das condições econômicas, técnicas ou operacionais, que 

não garantam a manutenção adequada da prestação do serviço (inciso II do § 8º da Cláusula 

48ª). 

Como já mencionado o Anexo V – REGRAS DE REAJUSTE E REVISÃO 

TARIFÁRIAS, estabelece as hipóteses em que se darão o Reajuste Tarifário anual (Item 1), a 

Revisão Tarifária Periódica – RTP (Item 2) e a Revisão Tarifária Extraordinária – RTE, como 

também a definição da Matriz de Riscos no Anexo VI, especialmente os itens 19; 20; 21; 22 e 

23, acima transcritos, que estabeleceram os riscos alocados no instrumento convocatório, 

todos estes instrumentos são partes integrantes do contrato em análise, tutelando a 

responsabilidade das partes aos eventos correspondentes, sendo imprescindível a avaliação 

destes para decidir sobre o pedido de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro. 

Em análise às disposições contratuais e sob a ótica dos doutrinadores citados 

pela Advocacia Geral da União – AGU, no Parecer nº 261/2020/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU, 

acerca do tema análogo, podemos aferir que a “função do sistema de equilíbrio econômico-

financeiro” é o cumprimento permanente da matriz de riscos contratual, com bem esclarece 

Maurício Portugal Ribeiro1, na mesma linha Fernando Vernalha Guimarães2, explica que “a 

tutela da equação econômico-financeira do contrato de concessão ou de PPP visa a proteger 

 
1 RIBEIRO, Mauricio Portugal. Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos. 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 80-81. 
2 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. O equilíbrio econômico-financeiro nas concessões e PPPs: 
formação e metodologias para recomposição. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, 
ano 15, n. 58, p. 37-60, abr./jun. 2017, p. 43-44. 
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tão somente a alocação de riscos contratada; ou melhor: o conteúdo econômico da matriz de 

riscos contratada.  

Assim a Administração Pública ao estabelecer a Matriz de Risco por ocasião 

da licitação, presume-se que o fez considerando os riscos alocados à Concessionária e ao 

próprio Poder Concedente, assumindo cada qual os riscos conforme a alocação prevista no 

instrumento convocatório e consequentemente no contrato firmado. Então, para decidir 

sobre qualquer pedido de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro é imprescindível 

avaliar inicialmente a matriz de riscos do contrato. 

Cabe ressaltar que  os contratos de concessão possuem uma lógica diferente 

dos contratos administrativos comuns regidos pela Lei nº 8.666, de 1993, pois, os contratos 

de concessão conferem maior liberdade às partes, pois permitem estabelecer regras e definir 

o melhor meio para atingir as finalidades que o poder concedente objetiva alcançar com a 

concessão da prestação do serviços públicos.  

Desta forma os contratos de concessão por ter a característica de poder 

alocar expressamente os riscos, e considerando que o contrato em análise o fez, assim, 

necessária a análise da divisão de riscos decorrente do contrato. Esse fato não afasta a 

aplicabilidade da teoria da imprevisão imposta aos contratos de concessão. Contudo, deve-se 

considerar que, num contrato de concessão, em geral o empreendedor assume uma parcela 

maior de riscos em comparação aos contratos administrativos comuns. 

Para melhor entender a citada teoria da imprevisão, nos socorremos ao que 

ensina Alexandre Santos Aração3: 

Já nas concessões comuns, disciplinadas pela Lei no 8.987/1995, o risco é, 
pelo menos de acordo com a teoria tradicional, tendencialmente do 
concessionário privado. Se o serviço público concedido vai ser mais ou menos 
utilizado pelos destinatários finais, é em princípio considerado um risco 
inerente ao negócio. Apenas o risco por fatos imprevisíveis (ex.: 
racionamento de energia que gere uma inesperada redução de energia) ou 
de responsabilidade do próprio Estado (ex.: aumento de tributos, alteração 
unilateral do contrato) são assumidos pelo poder concedente por força do 
direito do concessionário ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
(grifo nosso) 

 
3 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A evolução da proteção do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões de 
serviços públicos e nas PPPs. RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 263, p. 35-66, maio/ago. 
2013 
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Como se extrai do já citado Parecer da AGU, que demonstra o entendimento 

sobre a teoria da Imprecisão pelos Tribunais Pátrios os quais transcrevemos: 

52. Nesse sentido, julgando um pleito de reequilíbrio de contrato 
administrativo, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça esclareceu 
no REsp 1129738 (2010) que “é requisito para a aplicação da teoria da 
imprevisão, com o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, que o fato seja imprevisível quanto à sua ocorrência ou quanto às 
suas consequências; estranho à vontade das partes; inevitável e causa de 
desequilíbrio muito grande no contrato”. 
53. Seguindo a mesma linha, em decisão relativa à revisão de contrato 
privado, no AgInt no REsp 1514093 (2016) a Quarta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça fez consignar na ementa de seu acórdão que a teoria da 
imprevisão autoriza a revisão das obrigações contratuais “quando há 
onerosidade excessiva decorrente da superveniência de um evento 
imprevisível, alterador da base econômica objetiva do contrato”. Em 
julgado ainda mais recente, no AgInt no AREsp 1309282 (2019), a Quarta 
Turma do STJ afirmou que “a Teoria da Imprevisão somente se aplica 
quando for demonstrada a ocorrência, após a vigência do contrato, de 
evento imprevisível e extraordinário que onere excessivamente uma das 
partes contratantes”. De igual modo, no REsp 1045951 (2017), a Quarta 
Turma concluiu: 
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica em que a Teoria da Imprevisão como 
justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada 
quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do 
contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à 
contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes 
contratantes. 
54. Não é outra a posição da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
que no REsp 1632842 (2017) esclareceu que “a teoria da imprevisão autoriza 
a revisão das obrigações contratuais apenas quando há onerosidade 
excessiva decorrente da superveniência de um evento imprevisível, 
alterador da base econômica objetiva 
do contrato”. No mesmo sentido, desta vez no AgInt no REsp 1543466 
(2017), a Terceira Turma afirmou que: 
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que 
a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão 
ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças 
supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do 
negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de 
evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva). 
(grifo nosso) 
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Nesse sentido e considerando o Parecer da AGU, em manifestação de 

consulta análoga tendo como assuntos: consulta em tese. Covid-19. Reequilíbrio de 

contratos de concessão. Força maior, manifestando-se: 

EMENTA: CONSULTA. CONTRATOS DE CONCESSÃO DO SETOR DE 
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. COVID-19. 
I. Os concessionários têm direito ao reequilíbrio de seus contratos em caso 
de superveniência de evento cujo risco tenha sido alocado ao poder 
concedente, caso dele tenha decorrido impacto significativo em suas receitas 
ou despesas. 
II. Em regra, o concessionário assume os riscos ordinários do negócio e o 
poder público retém os ricos extraordinários. Mas nada impede que os 
contratos estabeleçam uma divisão de riscos diferente. 
III. Para a aplicação da teoria da imprevisão para fins de revisão de contratos 
de concessão é necessário que, observada a alocação contratual de riscos, 
ocorra evento superveniente e extraordinário, cuja ocorrência ou 
consequências sejam imprevisíveis e inevitáveis e que tenha gerado 
onerosidade excessiva decorrente de um significativo desequilíbrio no 
contrato. 
IV. A pandemia do novo Corona vírus configura força maior ou caso fortuito, 
caracterizando álea extraordinária para fins de aplicação da teoria da 
imprevisão a justificar o reequilíbrio de contratos de concessão de 
infraestrutura de transportes, desde que atendidos os demais requisitos 
indicados neste Parecer. 

 

Para fundamentar a manifestação a AGU em seu Parecer trouxe à baila lições 

de juristas que em suas considerações afirmam que o princípio da intangibilidade econômico-

financeira dos contratos administrativos, tem por objetivo garantir a preservação do interesse 

público, bem como evitar que uma das partes tenham ganhos excessivos, enquanto outra 

acarrete prejuízos em razão de eventos extraordinários, que nos apropriamos algumas 

citações, vejamos: 

Para Maria Sylvia Zanella di Pietro, a equação econômico-financeira do 
contrato consiste na relação que se estabelece entre os encargos assumidos 
pelo contratado e a contraprestação assegurada pela Administração pública 
[12]. Marçal Justen Filho assevera que “a equação econômico-financeira 
consiste na relação entre encargos e as vantagens que se produz para cada 
uma das partes por ocasião do aperfeiçoamento de uma contratação [13]”. 
No mesmo sentido, Lúcia Valle Figueiredo afirma que “a manutenção da 
equação econômico-financeira do contrato, de maneira singela, traduz-se no 
equilíbrio entre as obrigações assumidas pelo concessionário, os encargos 
que serão suportados e a contraprestação devida pela concedente, a 
remuneração do concessionário [14]”. 
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Assim, sendo necessário a comprovação do desequilíbrio, respeitadas as 

cláusulas contratuais, em especial a alocação de riscos, bem como demonstrado que o evento 

foi superveniente e extraordinário, cuja ocorrência ou consequências sejam imprevisíveis e 

inevitáveis e que tenha gerado onerosidade excessiva decorrente de um significativo 

desequilíbrio no contrato. 

Entende-se que a pandemia do Coronavírus – Covid-19, pode ser classificada 

como evento de “força maior” ou “caso fortuito”. Embora, as respostas dos Gestores Públicos 

para conter a disseminação da doença se deram através de medidas/Atos Administrativos que 

impuseram restrição de mobilidade das pessoas e mesmo de suspensão de atividades 

econômicas, podendo assim, serem eventualmente classificadas como “fato do príncipe”. 

Porém, necessário se faz reconhecer que a causa destas medidas ocorreu exatamente pelo 

risco potencial de disseminação do vírus e seus impactos sobre a saúde pública.  

Destaca-se ainda, que na prática a distinção do evento que desencadeou o 

prejuízo, salvo se o contrato trate de forma diversa, não há maior relevância em classificá-lo 

como decorrente de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, pois em regra suas 

consequências jurídicas seriam as mesmas. 

Seguindo esta linha, a pandemia conforme se extrai do já citado Parecer da 

AGU, pode ser caracterizado como como evento de “força maior” ou “caso fortuito”, 

caracterizando “álea extraordinária”, contudo, não significa “necessariamente” que todos os 

contratos de concessão “deverão” ser reequilibrados, pois necessário se faz avaliar se a 

pandemia teve impacto sobre as receitas ou despesas da concessionária, assim, sendo 

imprescindível a demonstração do prejuízo, conforme manifestação: 

c) A pandemia do novo Corona vírus (SARS-CoV-2) pode ser classificada como 
evento de “força maior” ou “caso fortuito”, caracterizando “álea 
extraordinária” para fins de aplicação da teoria da imprevisão a parágrafo 73 
deste Parecer.  
73. Porém, é importante ressalvar que esse reconhecimento em tese não 
significa necessariamente que os contratos de concessão deverão ser 
reequilibrados. Primeiro porque é possível que algum contrato tenha 
estabelecido uma alocação de riscos diferente da divisão tradicional entre 
riscos ordinários e extraordinários. Segundo, porque é necessário avaliar se 
a pandemia teve efetivo impacto sobre as receitas ou despesas do 
concessionário. É possível que, em determinados casos, não tenha ocorrido 
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impacto significativo. Esses elementos deverão ser devidamente examinados 
para que se possa concluir se um determinado contrato deve ser 
reequilibrado. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Porquanto, em vista dessas razões e fundamentações legais e recente 

entendimento sobre a pandemia e seus reflexos nos contratos administrativos, conclui-se pela 

legalidade do reequilíbrio do Contrato de Concessão, desde que demonstrado 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, que assim autorizam a Administração agir. 

A fim de manter o serviço público municipal de transporte coletivo, cabe ao 

município assegurar ao prestador a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do 

contrato. Destaca-se que o serviço de transporte coletivo municipal foi interrompido no dia 

15 de março, cessando a oferta e a demanda deste serviço até o presente momento, 

reduzindo a receita tarifária e os custos variáveis em função da rodagem, porém mantendo os 

custos com funcionários, fornecedores, financeiros e de capital, atribuídos à prestação deste 

serviço. Desta forma, pode-se avaliar este reequilíbrio por três pontos fundamentais, são eles:  

1. Desequilíbrio econômico financeiro do contrato; 

2. Custo do prestador durante a paralização; e  

3. Custo para retomada do serviço. 

Assim, orienta-se que cada um dos pontos seja tratado conforme sua 

urgência. O primeiro ponto poderá ser pleiteado pela concessionária e validado por uma 

comissão interna do município, bem como uma avaliação regulatória baseada no contrato 

vigente. O segundo ponto, poderá ser apresentado pela concessionária e devidamente 

comprovado por demonstrações contábeis (balancete, dentre outros), acordos sindicais e 

outros documentos oficiais do período em questão,  apontando o comportamento da receita 

e dos custos por meio das rubricas contábeis, consequentemente apresentando o 

desequilíbrio econômico-financeiro em razão do estado de emergência decretado pelo 

Governo de Santa Catarina, que suspendeu a circulação de veículos de transporte coletivo 

urbano municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros em todo o Estado. O terceiro 
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ponto, aguarda liberação do Governo do Estado de Santa Catarina para retomada da 

prestação deste serviço, que deverá manifestar regramento específico para operação, como 

por exemplo ocupação do veículo, medidas sanitárias e distanciamento social.  

Entende-se que a programação para retomada do serviço implicará em um 

custo emergencial conhecido por cada quilômetro percorrido e devidamente comprovado, 

uma programação para operação e uma demanda transportada, esta última não conhecida 

nem de fácil determinação. O resultado da receita tarifária arrecada menos o custo 

operacional demostrará a sustentabilidade da prestação do serviço em caráter emergencial 

de retomada. Mais uma vez, além do desequilíbrio econômico financeiro contratual, causado 

pela interrupção da prestação do serviço, existirá ainda a possibilidade de desequilíbrios 

financeiros decorrentes do processo de retomada.  

Assim, cabe ao município neste momento, aferir os números do prestador, 

definir o processo de retomada, acompanhar os resultados diariamente e ser solidário à 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, observando a disponibilidade orçamentária 

ou a necessidade de autorização legislativa para manutenção da oferta do serviço essencial 

de transporte público coletivo municipal.  

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 01 de junho de 2020.  
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