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DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nº 146/2020 
 
 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 128/2020 

SOLICITANTE: Município de Blumenau, BluMob 

INTERESSADO: Município de Blumenau, BluMob  

 

OBJETO: Medidas de contingência para a preservação do equilíbrio-econômico financeiro do 

Contrato de Concessão de Transporte Público Coletivo do Município de Blumenau, de nº 

042/2017. 

 

1 – Breve relatório 

 

O presente Procedimento Administrativo de nº 128/2020 foi instaurado em razão 

da demanda apresentada pelo Município de Blumenau/SC - Secretaria de Trânsito e 

Transportes SETERB - em razão de um pedido de reequilíbrio-econômico financeiro 

apresentado pela Concessionária BLUMOB CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO DE 

BLUMENAU SPE LTDA. através do ofício datado de 20 de abril 2020, e que nos foi encaminhado, 

em cópia. O pedido tem como justificativa a paralisação dos serviços de transporte coletivo, 

primeiro por força da legislação federal (Portaria nº 188 do MS – estado de emergência), depois 

materializado pelo Decreto Estadual nº 562, de 17.04.2020, reeditados seguidamente e por fim 

também foi editado documento no mesmo sentido pelo Município de Blumenau. Em resumo, 

houve por determinação das autoridades legais, a total paralização dos serviços de transportes 

coletivos no município de Blumenau. 

Esta Agência de Regulação, no restrito âmbito de suas competências delegadas, de 

imediato, diante da urgência e da gravidade da situação, de posse dos documentos e das 

manifestações prévias dos interessados, exarou o Parecer Administrativo nº 097/2020, datado 

de 03 de junho de 2020, o Parecer Jurídico de nº 261/2020, de 01 de junho de 2020, e que 

culminaram com despacho lavrado pelo Diretor Geral, com data de 08 de junho, também deste 

ano. Em apertada síntese, em seu pedido inicial, a Concessionária BLUMOB solicitou um aporte 

financeiro mensal de R$ 5.983.420,71 (cinco milhões, novecentos e oitenta e três mil, 
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quatrocentos e vinte reais e setenta e um centavos), sob a rubrica de custos fixos mais a 

apuração e o pagamento de valores à título de custo variável, e para tanto, apresentou 

planilhas de cálculos e outras informações. 

Analisados os pedidos, minucioso trabalho foi executado pelas equipes técnicas da 

Agência, tanto de ordem econômico-financeira, como de ordem contábil e ainda a 

manifestação jurídica, compondo assim uma análise que foi então encaminhada para a 

Concedente, para uma tomada de posição, vez que as ações regulatórias, nesta fase, não 

possuem a capacidade de gestão. 

Todos os trabalhos e análises, sob a ótica da regulação e com lastro nos preceitos 

legais que diante desta nova realidade se apresentam, estão na direção de reconhecer como 

válido o pedido apresentado pela Concessionária. Óbvio, contudo, que não é tão simples assim 

a equação exposta. A Direção Geral da AGIR, entendeu que a situação é por demais delicada e 

por isso recomendou que nesta primeira fase, as partes esgotassem as tratativas para que 

eventual ajuste partisse de ajustes consensuais legítimos e que estejam sim, ancorados em 

dados técnicos e legais. Isso acabou se concretizando, com abertura do Processo Administrativo 

nº 001/2020 – CEARE, que, SMJ, seguiu os trâmites legais aplicáveis como se extrai através das 

203 (duzentas e três) folhas que o compõe, além de disquetes contendo os dados necessários e 

úteis para as tomadas de decisões daquele processo. 

Concluídos os trabalhos neste processo, às folhas 202/203, o mui digno e 

respeitável Prefeito Mário Hildebrandt, proferiu o despacho, homologando as conclusões e as 

recomendações apresentadas pela Comissão Especial no denominado Relatório Final (fls. 148-

199).  

Neste despacho determina a remessa do Processo Administrativo para a AGIR, para 

a finalização do pedido apresentado pela Concessionária BLUMOB, a contratação de uma 

consultoria especializada para auditar o déficit apontado no Processo da AGIR, de nº 128/2020, 

bem como o valor para a retomada dos serviços e ainda o reequilíbrio do contrato de 

concessão através de uma revisão ordinária e ou extraordinária. Por outro lado, entende 

também o Senhor Prefeito, que o procedimento de uma revisão da tarifa deve ser objeto de 

procedimento próprio da Agência de Regulação. Este o breve e mínimo relatório necessário 

para a fundamentação desta decisão interlocutória. 
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2 – Razões de Decidir 

 

O presente Procedimento Administrativo nº 128/2020 aberto em razão de pedido 

apresentado ao Município de Blumenau pela Concessionária BLUMOB CONCESSIONÁRIA DE 

TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA. através do ofício datado de 20 de abril 2020, 

com o intuito de, em razão da pandemia do COVID-19 e as determinações legais de 

interromper o trânsito regular dos serviços de transporte coletivo urbano, ocorrer, por parte da 

Concedente, a remuneração das despesas fixas mensais e também para apuração dos custos 

variáveis, durante este período de interrupção dos serviços. Antes de ingressar na análise do 

mérito, ratifico e convalido os Pareceres Administrativo nº 097/2020 e o Jurídico nº 261/2020, 

os quais, por suas próprias razões e fundações, fazem parte desta decisão interlocutória. 

Em breve histórica contextualização para o encaminhamento, “o Governo do Estado 

de Santa Catarina editou uma série de atos que suspenderam inúmeras atividades, inclusive o 

transporte público coletivo de passageiros, além da adoção de outras medidas para promover o 

isolamento social. O Decreto Estadual nº 509/2020, de 17 de março de 2020, em seu artigo 7º, 

estabeleceu que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – SIE, deveria 

regulamentar as condições de circulação e higienização de veículos utilizados. Ato contínuo, no 

mesmo dia, o Estado de Santa Catarina editou o Decreto nº 515/2020, suspendendo em todo o 

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

Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a circulação de veículos de transporte coletivo 

urbano municipal, pelo período de 7 (sete) dias, ou seja, até o dia 25 de março do corrente ano. 

Ocorre que no dia 23 de março de 2020, novo ato foi editado pelo Estado de Santa Catarina, 

qual seja, Decreto nº 525/2020, prorrogando essa suspensão até o dia 30 de abril de 2020. Na 

mesma esteira, foi o teor do artigo 7º, do Decreto Estadual nº 562/2020, de 17/04/2020. 

Novamente, outras normas foram editadas, mantendo a proibição do retorno desse serviço, até 

que, em 03 de junho do corrente, foi editada a Portaria SIE nº 321/2020, publicada no DOE de 

04 de junho de 2020. Esse dispositivo legal previu, em seu artigo 3º, que o retorno das 

atividades do transporte urbano coletivo e transporte rodoviário com características urbanas 

(intermunicipal), poderia se dar por ato do chefe do poder executivo municipal, com base no 

Decreto Estadual nº 562/2020, desde que as empresas adotem medidas sanitárias. Nesta 

Portaria, qual seja, nº 321/2020, dentre outras recomendações, houve a previsão de que a 
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competência para fiscalizar a retomada do transporte coletivo de passageiros é do órgão 

municipal, autorizando, ainda, que o Ente Público Municipal adote normas sanitárias mais 

restritivas, de acordo com o cenário epidemiológico local”1. Não se pode negar, sob hipótese 

alguma, a veracidade dos fatos. É situação que salta aos olhos, não só pela ausência dos 

veículos nas vias públicas, pelas diárias noticias sobre a situação em si e os mais diversos textos 

que estão a abordar toda essa pandemia e as consequências, sabidas ou não (estas em sua 

grande maioria) que passaram a impactar, como no caso em tela, a viabilidade e até a 

oportunidade de um dos mais relevantes serviços públicos, constitucionalmente posto sob a 

responsabilidade da autoridade federativa municipal. Como já citado nos pareceres exarados, o 

desencadeamento da pandemia, de forma global, levou as autoridades, dos mais diversos 

níveis, a tomar medidas enérgicas, como declaração do estado emergência, de esfera nacional, 

além das medidas legais do Estado de Santa Catarina (acima elencado), secundado pelo 

município de Blumenau, no âmbito de sua competência federativa. 

Mesmo, ao analisar o contrato de concessão, no qual existe a matiz de riscos 

bastante clara, esta, pela complexidade da atual situação, obviamente não poderia prever o 

que está ocorrendo, e, por isso o momento está a exigir um novo olhar sobre estes contratos 

de longo prazo. Por outro lado, diante da responsabilidade do poder público, por se tratar de 

serviço essencial sob a sua tutela, não raro é se fazer uma interpretação menos literal, mas sim 

com o olhar da responsabilidade entre respeitar a regra escrita ou fazer com que os serviços 

públicos obrigatórios sejam preservados. Deve sim, o Poder Público elencar esforços no sentido 

de sublevar os riscos de um colapso nos serviços essências, mesmo que, em parte possa 

aparentar uma quebra de observância às regras contratuais. A rigidez editalícia não pode se 

sobrepor aos riscos de “destruir e ou quebrar” o funcionamento dos serviços tidos como 

essenciais. Existe sim, em situações extremas como a que se encontra a sociedade neste 

momento, a necessidade de fazer com que em uma situação de emergência, tudo deva se fazer 

para evitar o colapso, e isso obriga o Gestor a tomar ações imediatas, sempre dentro da 

legalidade possível ao momento, para em última hipótese, não ocorrer a ruptura contratual e a 

paralização dos serviços. Não existe nesta circunstância uma solução certa ou uma solução fácil, 

pois a solução fácil quase sempre se traduz em erros evidentes e a solução certa, diante das 

                                                           
1 Texto da Mensagem do PL que deu origem a Lei nº 8.354/2020, de Jaraguá do Sul/SC, extraído do Parecer 
Jurídico – Processo nº 0010160/2019.  



 
 

5 

 

atuais incertezas, nem sempre, no futuro, poderá ser vista como a correta. Há de prevalecer, no 

dizer também do Professor Marçal Justen: “a racionalidade econômica” para a preservação do 

serviço essencial. 

Também não restam dúvidas, ao menos neste momento, que no futuro deverá 

haver sim, uma repactuação contratual, diante da evolução dinâmica da pandemia. Só não se 

tem uma visão de quando será este futuro, uma vez que não há como controlar a realidade e a 

ideia da incerteza não permite, de imediato, a avaliação e/ou a estimativa final de quaisquer 

prejuízos. 

Por isso, com absoluta certeza é possível afirmar que neste atual compasso, não há 

clareza para discutir recomposição contratual e, como já viu o Senhor Prefeito, esse reequilíbrio 

contratual deve ser alocado para outro momento, focando-se, as partes e a regulação na 

efetiva continuidade da prestação dos serviços essências, estes sob a responsabilidade do ente 

municipal.  E ainda aproveitando as palavras bem colocadas pelo já citado Professor Justen, em 

sua live2 nessa segunda-feira, através de evento formatado pela OAB/RJ, quando ao terminar 

sua apresentação, deixou dito, mais ou menos isso: “A recomposição é para o futuro, agora é 

para a sobrevivência”3.  

É possível já delinear com um olhar menos conservador, que estamos, sim, diante 

de colapso do sistema administrativo tradicional brasileiro. Onde as ausências de verdades 

absolutas nos remetem a uma mutabilidade contextual, onde cabe, isso sim, escolher o 

resultado menos prejudicial e a interpretação que irá prevalecer, mas não sem antes, com base 

nos preceitos técnicos disponíveis analisar os efeitos e as consequências e daí escolher o menos 

catastrófico. Daí, afirmar que ações de consensualismo não são posições arbitrárias e nem de 

fazer que uma ou outra parte seja a beneficiada, mas sim, é um resultado para preservar, com 

o menor trauma possível, a essencialidade de um serviço. É dever agora, sob as restrições e 

impactos da situação, evitar o enriquecimento sem causa ou a onerosidade excessiva para 

quem quer que seja.  Assim, postas essas premissas e em detendo o olhar sobre as conclusões 

consolidadas no Relatório Conclusivo apresentado pela Comissão Especial, nos autos do 

                                                           
2   
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas Contratuais da Administração Pública. • Transmitido ao vivo 
em 21 de mai. de 2020 - ESA OAB-RJ.  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0i0Thjgu14M  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0i0Thjgu14M
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Processo Administrativo nº 001/2020 – CEARE, que acabou sendo enviado pelo Executivo 

Blumenauense, é possível tirar várias conclusões do mesmo. 

Em primeiro lugar merece destaque o esmero com que o referido Relatório restou 

articulado, dando destaque quanto a concessão em si e as premissas técnicas pertinentes e 

mais, com a clareza e a atualidade jurídica citada que veio ao encontro dos postulados aos 

quais a Agência já tem ancorados os seus convencimentos para as decisões. Citar, nesta decisão 

aqueles julgados e doutrinas, seria apenas fazer um exercício de transcrição, que ao fim e ao 

cabo, em nada iria modificar o entendimento regulatório sobre a questão. Por isso, aquele 

material jurídico e doutrinário serve também, perfeitamente, como razões para a 

fundamentação desta peça. 

O que se extraiu, sem medo de errar, que a Comissão Especial de modo bastante 

claro e com a objetividade técnica necessária, convalidou o trabalho da AGIR e reconheceu que 

o pleito da Concessionária BluMob é válido, pertinente, cabível e urgente. Por outro lado, por 

não estar, aquela comissão, capacitada para confirmar as quantias apuradas, sugere a 

contratação de uma assessoria para auditar os números que devem definir os valores finais. 

Aponta ainda, equivocadamente, em nosso entendimento, que a Agência deverá contratar uma 

assessoria externa para os demais serviços da revisão e apuração dos valores. Data vênia, não 

seria o caso, pelo menos neste momento. A atual equipe da AGIR, como já está provado pelos 

demais trabalhos já elaborados e não contestados, tem plenas condições de realizar as tarefas 

que lhe competem, e sempre que houve qualquer dúvida ou hesitação, a contratação de 

técnicos externos pela Agência ocorreu, mas em poucas oportunidades e que acabaram 

confirmando a linha de atuação desenvolvida. 

Cabe também destacar que com profundo alinhamento técnico-contábil e 

orçamentário, a citada Comissão Especial se debruçou de forma objetiva e concludente, de 

como o socorro financeiro deve ocorrer, mencionado às disposições contatuais e também as 

regras contábeis e por fim, a necessidade da manifestação legislativa. Indo assim, mais uma 

vez, ao encontro das orientações e convencimentos da regulação. 

Por fim, após a pedido inicial da Concessionária, outros pleitos foram apresentados, 

mais à titulo de estudo, sempre no sentido de minimizar o grave impacto que a pandemia 

infligiu ao serviço do transporte público coletivo. Contudo, apesar de válidas e interessantes, 
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estas outras medidas dependem de análises mais apuradas para se chegar ao cálculo dos 

impactos, como já é objeto em outro procedimento instaurado. 

 Não se pode negar, à título da transparência e da segurança, a necessidade de uma 

auditoria dos números apresentados, mas como tal trabalho deve obedecer os critérios gerais 

de contratação pela administração pública, neste momento, em sede de decisão pública, cabe 

ao município adotar medidas urgentes e imediatas para “salvar o contrato”, como uma medida 

mitigadora objetivando o bem maior que é a possibilidade de manter viável a concessão do 

transporte público, que em análise final, é tão somente a responsabilidade constitucional do 

município. Entende-se que a administração pública, munidas das cautelas mínimas que a 

situação está impondo, pode inclusive se valer do artigo 19, da Lei nº 4.320 (subvenção 

econômica), se nada mais lhe resta, diante da obrigação de manter os serviços públicos tidos 

como essenciais. Como os resultados econômicos apurados nestes autos, representam o valor 

contratualmente apurado, os imputs apresentados, devem sim, ser objeto de uma apuração 

mais detalhada. 

É prudente ainda, a administração ao optar pelo repasse/subvenção/pagamento 

dos valores, valer-se sim, de todas as garantias, ou de ordem real, fiduciária bancária, etc., de 

modo que o ordenador da despesa aja com as precauções necessárias de forma a evitar 

qualquer prejuízo em desfavor ao poder público. 

Por outro lado, não pode a administração, mesmo se encontrando nesta situação 

de emergência, desrespeitar o arcabouço legal e técnico, para que a operação não seja, a 

posteriori, considerada ilegal e motivadora de eventual ato que poderá ser classificado como de 

improbidade administrativa. 

Ainda, diante da existência de um contrato (concessão) que hoje está regulando o 

transporte coletivo de passageiros no município de Blumenau, toda e qualquer 

alteração/modificação do mesmo deverá ser consolidado através de aditivos contratuais, nos 

quais todos os ajustes consensualmente consolidados, devem estar contemplados, de forma 

clara e objetiva, inclusive com menção das garantias e ou compensações futuras, para a 

posterior homologação por parte da Agência Reguladora. 

Resta apontar que ações de emergência, por vezes, exigem tomada de decisão 

imediata, para uma posterior convalidação, sempre preservando o atendimento público e a 

essencialidade dos serviços, sem, contudo, que esta decisão leva em consideração indicadores, 
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pareceres e outros instrumentos técnicos mínimos e elaborados de fornecer ao ordenador, 

aquela certeza de que naquele momento, era a medida correta a ser tomada e esta seria a 

melhor diante das circunstâncias. 

No caso em tela, ainda sob o olhar da excepcionalidade, não é demais pontuar que 

o socorro financeiro à ser concedido, não se limita à letra fria do contrato e ou das regras 

legais: o olhar deve levar também o gestor público à pontuar a sobrevivência social e 

econômico, aqui em torno de 1.200 empregos estão em jogo, situação que de certa forma 

também se sobrepõe e assim tem sido o perfil dos últimos julgados das Côrtes Superiores do 

País. 

O aporte, com é constatado pelos números e pelas análises econômico-financeiras, 

por mais estranho que possa parecer ou soar aos ouvidos tradicionais, frente a Pandemia 

COVID-19, evitar a quebra do Concessionário, é antes de mais nada, evitar o colapso do sistema 

do já combalido sistema de transporte público e a sua queda de usuários, por razões que aqui 

não cabem ser discutidas, e assim, cumprir a obrigação constitucional que é a de prover a 

cidade dos meios de transportes públicos, dentre das regras e princípios que são inerentes. 

Também a análise e o acompanhamento técnico/regulatório exercido através da 

Agência de Regulação, sempre de modo claro e transparente, com vistas ao contrato de 

concessão, em especial durante esse frágil e complicado período de pandemia, tem mostrado 

que a Concessionária, com os dispositivos legais disponibilizados pelo Governo Federal, tem 

procurado de todas as formas fazer os ajustes que lhe eram permitidos, de acordo com a 

documentação apresentada.    

Por tudo que acima restou ponderado, a Agência de Regulação, por intermédio de 

sua Direção Geral, decide, recomenda e autoriza: 

 

I – Valer-se desta decisão interlocutória, não para colocar fim ao Procedimento 

Administrativo nº 128/2020, mas prolatar uma decisão parcial sobre o fato determinado, que é 

a possibilidade de indenizar, pelo meio legal aplicável (subvenção, pagamento antecipado, etc.) 

o pleito da Concessionária BluMob, uma vez que diante do novo Decreto Municipal nº 12.738, 

de 20 de julho de 2020, que em seu artigo 3º, inciso I, este prevê a suspensão dos serviços do 

transporte coletivo municipal pelo prazo de 14 (catorze) dias, e, ainda o Decreto Estadual de nº 

724, de 12 de julho de 2020, que também estende a suspensão, inicialmente também por 14 
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(catorze) dias, à partir do dia 20 de julho do corrente, e, por isso, ad cautelam, dar continuidade 

à essa excepcionalidade dentro do mesmo procedimento. 

II – Junte-se em autos apartados, cópia integral do Processo Administrativo nº 

001/2020 – CEARE (Autos Apensos) encaminhado pelo Executivo Municipal, podendo ser o 

mesmo convertido em dados, por medida de economia e praticidade, uma vez que o mesmo 

contém informações que servem de balizamento para as decisões de agora e para o futuro. 

III – Determina-se o pagamento, através da forma legal eleita pela administração 

municipal, levando-se em consideração os valores já apurados pela Agência Reguladora, e que a 

princípio não foram contestados pelas partes. Esse pagamento/repasse, nos valores apontados 

pela Agência e obtidos pelos dados remetidos pela Concessionária, serão objeto de uma 

auditoria externa e, aqueles resultados ali apurados serão apropriados, no próximo ciclo 

tarifário, para mais ou para menos, e devidamente atualizado financeiramente. 

IV – Determina-se para base do cálculo do repasse ou pagamento/subvenção, o 

período (tempo) desde a suspensão inicial dos serviços em 13 de março de 2020, até a data da 

retomada parcial dos serviços, e utilizando-se o valor obtido pelos cálculos da AGIR, de R$ 

6.085.662,00 (seis milhões, oitenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e dois reais), a cada 

trinta dias, conforme consignado no item 6, Conclusões, do Parecer Administrativo nº 

097/2020,  ressaltando, que a gestão é ato privativo do poder público, que pode acatar ou não 

as ações e as recomendações emanadas pela regulação, sem contudo deixar de mencionar que 

a regulação deve sim, participar das ações conciliatórias, dentro daquelas competências que lhe 

cabem, para a efetiva e eficaz segurança jurídica.  

V - Ainda, no âmbito decisório, cabe pontuar que os demais pleitos, como já 

amplamente discorrido nos pareceres, tais como: 

1. Retomada parcial da operação; 
2. Utilização de veículos de menor porte na operação de retomada (menor custo 

por quilômetro); 
3. Suspensão da operação aos sábados e domingos no período de retomada das 

atividades; 
4. Desobrigação da vigilância nos terminais; 
5. Transferência para prefeitura da operação do serviço BluFácil; 
6. Reduções em custeios acessórios: 

a. Despesas de água e luz dos terminais; 
b. Seguro para terceiros;  
c. Suspensão temporária dos serviços de Wi-fi e GPS; e 
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d. Postergação dos prazos de investimentos na estrutura definitiva de 
garagem, 

 
situações estas que devem ser discutidas e analisadas em ações próprias, como já é o caso do 

Procedimento Administrativo nº 135/2020, que trata do pedido de redução da frota, e este já 

em fase adiantada de análise e expedição de pareceres. Como todos os demais assuntos 

requerem mais análises, estudos e simulações, como já acima citado, estes podem ser objeto 

naquele procedimento, ou através de ações consensuais entre as partes, com a efetiva e 

indispensável participação desta Agência Reguladora, e assim garantindo a segurança jurídica 

que se faz necessária. 

VI – Quanto a abertura de um Procedimento de Revisão Ordinária, o mesmo já é objeto 

de análise desta Agência, uma vez que existem prazos e condições contratuais que assim o 

exigem; 

 VII - Encaminhe-se este despacho/decisão para as partes interessadas, especialmente 

para o ente Concedente,  para a sua tomada de decisão, haja visto tratar-se de medida 

emergencial com o intuito de preservar a continuidade e a viabilidade econômico-financeira do 

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

042/2017, firmando entre o município de Blumenau - Secretaria Municipal de Trânsito e 

Transportes – SETERB e BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda. 

 

Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação das partes, em 

querendo. Registre-se e publique-se. 

 

 

Blumenau, 23 de julho de 2020. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 
Diretor Geral em Home Office 

(original assinado) 


