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DECISÃO n° 212/2022 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2022 

 
SOLICITANTE: Lancatur Transporte e Turismo LTDA (Concessionária). 

INTERESSADOS: Município Rio dos Cedros e Concessionária Lancatur. 

OBJETO: Manifestação referente ao pedido de Reajuste Tarifário protocolado pela 
Concessionária Lancatur, referente ao Contrato de Concessão de transporte público coletivo 
do município de Rio do Cedros nº 020/2006. 

 

 

1. Com base nas informações constantes dos autos do presente Processo, em especial a 

documentação encaminhada pela Concessionária, Empresa Lancatur Transporte e Turismo 

LTDA., que detém a Concessão para Operação do Serviço Público de Transporte Coletivo de 

Passageiros, inclusive escolar, na modalidade de serviço convencional no município de Rio 

dos Cedros, através da qual pleiteia o “Reajuste Tarifário”, no percentual de 40,97% 

(quarenta vírgula noventa e sete por cento), em síntese alegando que a procedência do 

percentual pleiteado considera os sucessivos aumentos ocorridos no valor do óleo diesel, 

pneus e outros insumos, e, em especial que o último reajuste ocorreu no ano de 2019. A 

Concessionária segue apresentando os eventos registrados ao longo do período de maio de 

2019 a maio de 2022, que impactaram diretamente no equilíbrio contratual, principalmente 

no período de paralisação do transporte coletivo, bem como a retomada lenta e gradual da 

demanda dos passageiros, em função da pandemia COVID-19, inclusive pelo fato de não ter 

ocorrido no exercício de 2020 e 2021 o reajuste anual. 

 

2. Após breve contextualização do pleito, e com base no entendimento e a orientação 

contidas no Parecer Administrativo nº 141/2022 e no Parecer Jurídico nº 392/2022, 
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adotando-os como razões de decidir, nos termos do inciso II da Cláusula 45 do Protocolo de 

Intenções, devidamente ratificado através de Lei autorizativa1, e que assim dispõe: 

CLÁUSULA 45. Compete à Diretoria Geral:  
[...] 
II - encaminhar os procedimentos e ações necessárias para a revisão 
e o reajuste dos valores das tarifas e demais preços públicos 
decorrentes da efetiva prestação dos serviços regulados pela AGIR, 
com base nos estudos encaminhados pelos prestadores de serviços 
e pareceres elaborados pela área técnica da AGIR; (grifei)  

 

3. A par do dispositivo acima transcrito, e considerando a documentação encaminhada, ou 

seja, o pleito Empresa Lancatur Transporte e Turismo LTDA., acima elencados e, em especial, 

os Pareceres supracitados, que procederam a análise com base no Contrato nº 020/2006, 

oriundo do processo licitatório nº 08/2006, da legislação pertinente a matéria e inclusive do 

entendimento da Advocacia Geral da União – AGU, exarado através do Parecer nº 

261/2020/CONJUR-MINFRA/CGC/AGU2. 

 

4. Considerando que o Parecer Administrativo nº 141/2022, registra que os estudos 

apontaram o desequilíbrio no montante de R$ 690.601,45 (seiscentos e noventa mil, 

seiscentos e um reais e quarenta e cinco centavos) em desfavor da Concessionária, 

conforme evidenciado no Quadro 3 – Resultado do Desequilíbrio auferido - RTE (com 

depreciação), do Parecer Administrativo supra citado, evidenciando ainda, por ser uma 

situação atípica, ou seja, que o evento “pandemia COVID-19”, sem precedentes e previsão 

na história recente e na matriz de riscos dos contratos administrativos, os riscos devem ser 

compartilhados, conforme se extrai do entendimento da AGU, acima citado. 

 

5. Todavia, parte do valor reconhecido como desequilíbrio está relacionado a depreciação 

dos veículos no período em análise, especificamente R$ 301.006,16 (trezentos e um mil, e 

seis reais, e dezesseis centavos), considerada uma despesa econômica, ou seja, não acarreta 

desembolso financeiro por parte da concessionária no período de referência. Essa despesa 

 
1 Lei Complementar nº 281 DE 23/03/2017, que ratificou o Protocolo de Intenções da AGIR, delegando a regulação da 
prestação dos serviços de transporte coletivo no Município de Rio dos Cedros. 
2 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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equivale à amortização dos investimentos realizados outrora. Assim, a fim de preservar a 

modicidade tarifária e compartilhar parte dos riscos advindos da Pandemia Covid-19, com a 

concessionária, esta Agência entende prudente assegurar a concessionária a recuperação do 

prejuízo identificado sem onerar demasiadamente o consumidor, optando por assegurar a 

recuperação total do prejuízo em duas etapas. A primeira para recuperar os custos 

desembolsados e a segunda para os custos econômicos, garantindo assim a -modicidade 

tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Cabe ainda destacar, 

que a recuperação total do prejuízo identificado, caso seja aplicado em uma única parcela, 

acarretará um aumento expressivo da tarifa e no ano seguinte, uma possível redução desta, 

visto que o prejuízo identificado por conta da pandemia, não é um custo regular da equação 

de reequilíbrio deste contrato. 

 

6. Assim, esta Agência reconhece a necessidade de revisão tarifária do contrato de 

concessão supracitado, incluindo a compensação do prejuízo financeiro, desembolsado pala 

concessionária no período analisado, no valor de R$ 389.595,29 (trezentos e oitenta e nove 

mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte nove centavos). Dessa forma, acompanho a 

recomendação de indeferir percentual de 40,97%, pleiteado pela Concessionária, contudo, 

reconhecendo o percentual de 29,91%, a ser aplicado como índice de revisão tarifária. Essa 

revisão assegura o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerando os custos 

estimados de passageiro em 2019, bem como as premissas de compartilhamento entre 

Poder Concedente e Concessionária devido as mazelas decorrentes da pandemia COVID-19.  

 

7. Considerando que o Parecer Jurídico nº 392/2022, manifestou seu entendimento e 

proferiu suas orientações, no sentido de que é legalmente possível a aplicação do instituto 

“Revisão Tarifária”, que fundamentou o estudo da Gerência de Regulação de Transporte da 

AGIR, como também, acompanhou na íntegra os cálculos apresentados, registrando que o 

percentual autorizado por esta Agência Reguladora, poderá ser concedido através da 

atualização do valor tarifário ou mediante concessão de repasse/subsídio, considerando a 

disponibilidade orçamentária municipal e, quando preciso, a necessidade de autorização 
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legislativa, para manutenção da oferta do serviço essencial de transporte público coletivo 

municipal. 

 

8. Ainda considerando o Parecer Jurídico supracitado, que revisitou o entendimento 

jurídico a respeitos dos efeitos e consequências da Pandemia, que diante da 

excepcionalidade do cenário atual que se revela inédita e, particularmente, grave na história 

recente, pois a pandemia do novo coronavírus teve e tem proporções globais que 

repercutem fortemente em todos os setores, e em especial no transporte público coletivo, 

gerando incertezas nas relações pactuadas, visto estes cenários não estarem previstos 

contratualmente. 

 

DECIDO: 

 

 a) Seja elaborado ofício ao município de Rio dos Cedros, na qualidade de Poder 

Concedente e à Empresa Lancatur Transporte e Turismo LTDA., na qualidade de 

Concessionária, dando ciência deste ato; 

 b) Seja cientificado as partes, que acato o Parecer Administrativo nº 141/2022 e o 

Parecer Jurídico nº 392/2022, por suas razões e fundamentos nos seguintes termos: 

  
I - indeferir o pleito de Revisão no percentual de 40,97%;  

II - deferir o percentual de 29,91% como índice de revisão tarifária, a ser 

aplicado sobre a tabela de preços vigentes;  

III - acompanhar as recomendações da Gerência de Regulação de 

Transporte Público Coletivo da AGIR, elencadas nas alíneas “c” a “m” do 

Parecer Administrativo nº 141/2022. 

  
 c) Seja encaminhado como anexo do ofício da presente Decisão, o Parecer 

Administrativo nº 141/2022 e o Parecer Jurídico nº 392/2022. 

 

d) Cumpra-se. 

Blumenau, 23 de setembro de 2022 

 

 

DANIEL ANTONIO NARZETTI 

Diretor-Geral 
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