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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

166/2019

Matéria: PL 51/2019. PL 52/2019 
Ementa: ADMINISTRATIVO. PROJETOS DE
LEI. INICIATIVA DO PREFEITO MUNICIPAL. 
PROCESSO DE REVISÃO TARIFÁRIA. 
CONTRATO 
TRANSPORTE COLETIVO INTERURBANO.

REVISÃO. 
ORDINÁRIA

CONCESSÃO DEDE

ÁLEAREAJUSTE E 
CONTRATUAL 
EXTRAORDINÁRIA.
PREVISÃO DE PARECERES TÉCNICOS 
NÃO VINCULANTES. MODICIDADE DAS 
TARIFAS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM 
RESSALVA

E
DISTINÇÕES.

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante à 
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n° 51, de 17 de julho de 2019, 
que Inclui incisos ao parágrafo 3o e revoga o parágrafo 6o do art. 9o da Lei Municipal n° 
6.159/2004, bem como do projeto de lei n° 52, de 17 de julho de 2019, que Inclui incisos ao 
art. 3o e parágrafo 4o ao art. 6o da Lei Municipal n° 6.774/2008, ambos de autoria do Chefe 
do Poder Executivo.

Os motivos foram apresentados. 

É o brevíssimo relato.

O PL n° 51/2019 dispõe que o processo de revisão será instruído 
com planilha tarifária apresentada pela empresa concessionária, devendo respeitar os 
mesmos parâmetros, critérios e custos previstos no cálculo entregue quando da licitação, 
admitida a atualização do índice de Passageiros por Quilómetro (IPK) e do Percurso Médio 
Mensal (PMM), a qual deverá ser averiguada pelo setor competente da municipalidade ou 
por empresa contratada especializada, com emissão de parecer técnico e planilha de 
conferência e com envio do processo à Procuradoria do Município e ao Conselho Municipal 
de Trânsito para pareceres. Já o PL n° 52/2019 dispõe ser competência do Conselho 
Municipal de Trânsito emitir parecer em processos de revisão e reajuste de tarifas de 
serviços concedidos, devendo os processos que tratam de matérias complexas, como no 
caso de tarifas de serviços públicos, ser objeto de discussão em uma reunião para 
deliberação na plenária seguinte, visando ao estudo e ao aprofundamento da matéria, não 
podendo os conselheiros que tenham interesse nas matérias em discussão e deliberação 
realizar quaisquer manifestações e nem participar das votações.
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Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver 
nítido interesse local1. A iniciativa legislativa, da mesma forma, está correta, já que partiu 
do Prefeito Municipal2. O instrumento utilizado também está certo, uma vez não se tratar 
de matéria que deva ser veiculada mediante projeto de lei complementar3.

No mérito.

O PL n° 51/2019 estabelece que a planilha tarifária apresentada 
pela empresa concessionária deverá respeitar os mesmos parâmetros, critérios e custos 
previstos no cálculo entregue quando da licitação, admitida a atualização de IPK e PMM, 
com a necessidade de pareceres e com decisão final a cargo do Prefeito Municipal, 
enquanto que o PL n° 52/2019 atribui, justamente, ao Conselho Municipal de Trânsito 
exarar parecer sobre matérias complexas, como no caso de tarifas de serviços públicos.

A política tarifária4 definida nos contratos de concessão de serviço 
público, como no caso do transporte coletivo interurbano, deve buscar, tanto a manutenção 
do equilíbrio económico-financeiro, quanto a modicidade das tarifas.

1 (CRFB): Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 (LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria:
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração púbiica;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.
3 (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ Io - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara 
de Vereadores.
§ 2o - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da 
publicação dos projetos.
4 (CF/1988): Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I • o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu 
contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão 
ou permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado. VI
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A previsão da manutenção do equilíbrio económico-financeiro 
consta, sobretudo, no § 2o do art. 9o, enquanto que a previsão da modicidade das tarifas 
consta no § 1o do art. 6o, ambos da Lei Federal n 0 8.987/1995, que Dispõe sobre o regime 
de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal.

Neste norte, importante a distinção trazida pela doutrina entre
revisão e reajuste, senão veja-se:

A Lei 8.987/1995 parece confundir, por vezes, reajuste com revisão. Para a 
doutrina administrativista, o termo reajuste deve ser empregado em referência a 
alterações de valor que representem mera atualização de sua expressão 
monetária, calculadas, com periodicidade preestabelecida, a partir da aplicação de 
índices que reflitam a variação dos custos dos insumos envolvidos na prestação do 
serviço - tudo isso objetivamente definido no contrato. Em suma, o reajuste 
destina-se a manter o valor real na tarifa. Diferentemente, ainda, segundo essa 
orientação, deve-se reservar o vocábulo revisão para designar as alterações de 
valor da tarifa cujo escopo seja restabelecer o equilíbrio económico-financeiro, 
quando fatores pontuais modificam de modo extraordinário as condições 
inicialmente existentes. Enseja a revisão de tarifas, por exemplo, a alteração 
unilateral das cláusulas de execução do contrato promovida pelo poder 
concedente. Na Lei 8.987/1995, temos um exemplo em que fica bem nitida a 
adoção da distinção que acabamos de explanar. Trata-se do disposto no art. 29, V, 
segundo o qual "incumbe ao poder concedente homologar reajustes e proceder à 
revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato*. Ora, 
no caso dos reajustes, a atribuição do poder concedente é simplesmente 
homologar os cálculos que a concessionária (ou a permissionária) pode. ela 
mesma, efetuar, haja vista que a periodicidade e os índices a serem utilizados já 
estão objetivamente definidos no contrato. Diferentemente, cabe ao poder 
concedente proceder à revisão, porque esta não consiste em mera aplicação 
periódica de índices e fórmulas preestabelecidas para a execução de um cálculo 
numérico, mas, sim, num procedimento administrativo, que deve ser inteiramente 
realizado pelo poder concedente, em cada caso. à vista de elementos que possam 
comprovar, documentadamente, a superveniência de circunstâncias que tenham 
alterado o equilíbrio económico-financeiro do contrato, estabelecido no momento 
de sua celebração (ALEXANDRINO, Marcelo: PAULO, Vicente. Direito 
Administrativo Descomplicado. 25 ed. São Paulo: Método, p. 911-912. PDF).

Não se pode confundir, ainda, a álea contratual extraordinária, 
apta a ensejar a revisão da tarifa, com a álea contratual ordinária, que, nada mais é, do 
que os riscos ordinários do negócio, esta inapta a ensejar a revisão tarifária.

Assim, a título de exemplo, é "descabido cogitar uma revisão do 
valor das tarifas pelo simples fato de as receitas com elas auferidas não estarem 
correspondendo às expectativas da concessionária em consequência de fatores 
corriqueiros, de adversidades que não desbordam o risco inerente a qualquer atividade 
económica privada, no regime capitalista. Se o negócio não vai bem, mas o contrato está 
sendo seguido à risca, e os problemas tampouco decorrem de circunstâncias 
extraordinárias estranhas às cláusulas contratuais, deve a concessionária arcar com os
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prejuízos, ou as frustrações de receitas, sem que se lhe reconheça qualquer direito à 
revisão tarifária” (Ibid. p. 912-913).

Em interessante julgado, por exemplo, o Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul considerou que a simples elevação de preços em 
proporção suportável não dá ensejo ao reajuste (leia-se revisão) da remuneração 
contratual avençada inicialmente entre o particular e a Administração, a saber:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
PEDIDO INDENIZATÓRIO. DIFERENÇAS SOBRE O VALOR DA TARIFA. 
IMPROCEDÊNCIA. QUEBRA DO EQUILÍBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO DO 
CONTRATO NÃO EVIDENCIADA. QUOD PLERUMQUE ACCIDIT. Só se justifica 
a aplicação da cláusula rebus sic stantibus nos contratos públicos quando 
sobrevêm fatos imprevisíveis, ou. se previsíveis, incalculáveis nas suas 
consequências, e que desequilibram totalmente a equação económica 
estabelecida originalmente pelas partes. Não é a simples elevação de preços em 
proporção suportável, como àlea própria do contrato, que rende ensejo aos 
reajustes da remuneração contratual avençada inicialmente entre o particular e a 
Administração: só a àlea económica extraordinária e extracontratual é que autoriza 
a revisão do contrato. Caso concreto em que o autor não comprova o fato 
constitutivo de seu direito; não comprova nenhum fato novo, extraordinário, para 
motivar o pedido indenizatório. Há que se levar em conta que o risco existe em 
toda a relação confrafua/e somente se provada a sua imprevisibilidade e 
extraordinariedade é que se poderia cogitar de resta Apelação Cível, N° 
70077971315, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos 
Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 21-11-2018)

É indiscutível, portanto, que o enquadramento do fato como álea 
contratual ordinária e/ou extraordinária é um mister complexo e que demanda uma 
criteriosa análise por parte da Administração, sendo razoável, assim, a exigência de 
pareceres técnicos de diferentes órgãos, inclusive de parecer do próprio Conselho 
Municipal de Trânsito, que é composto por representantes de diferentes segmentos e 
entidades, em verdadeira homenagem ao princípio democrático.

Não se pode, contudo, atribuir efeito vinculante a tais pareceres, 
sob pena de inovação indevida, dado que tal exigência não consta na já citada Lei Federal 
n° 8.987/1995.

De mais a mais, a revisão proposta refere que a planilha tarifária a 
ser apresentada pela empresa concessionária deverá respeitar os mesmos parâmetros, 
critérios e custos previstos no cálculo entregue quando da licitação, o que atende ao 
disposto no art. 9o da mesma lei.

Em conclusão e ressalvado o reajuste do valor das tarifas, que se 
dá mediante simples incidência de índice previamente estabelecido para fins de 
manutenção do seu valor real, a revisão do valor tarifário, inclusive a atualização do 
IPK e do PMM. deve se restringir às hipóteses de álea contratual extraordinária.
alteração unilateral do contrato e alteração ou extinção de quaisquer tributos ou
encargos legais com excecão do imposto de renda fLei n° 8.987/1995. art. 9°. $S3° e
4°), como forma de respeito à modicidade das tarifas.
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É o fundamento.

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica do 
PL n° 51/2019 e do PL n° 52/2019, observada a ressalva acima destacada.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 30 de julho de 2019.

Luís Fernando Bourscheid
Procurador do PK>|ler Legislativo 

Matrícula p0020 
OAB/RSM3.542
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