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I - Relat6rio

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Servigos Legislativos em

1110512022. Na mesma data foi requerida a dispensa de pautas pelo Deputado Ludio Cabral, tendo

em vista a permissibilidade prevista no art. 134 do Regimento Intemo desta Casa Legislativa.
Sendo, inclusive, subscrito por 9 (nove) Deputados, bem como encaminhado a esta ComissSo,

conforme as folhas no 02 a 04/ verso.

Submete-se a esta ComissSo, o Projeto de Decreto Legislativo n" 312022, de autoria do

Deputado Lidio Cabral que "Susta os efeitos da Ata da d6cima terceira sessdo regulat6ria da

diretoria Executiva colegiada da AGEPJMT, publicado no Di6rio Oficial do Estado - IOMAT n'
28.237, q,te concedeu o reajuste de 78,02o/o sobre o valor da tarifa vigente no Contrato de

Concessdo n" 001/2006".

Eis a justificativa do autor:

O artigo 1", pardglafo tnico, da Constituigio Fcdcral dispde quc "todo o poder emana
do povo, que o exercc por meio de rcPrcsentantes eleitos orr diretAmentc". A
Constitui$Ao do Estado dc Nlato Grosso dcternrina em seu Art. 9'que "Sio Podercs
do Estado, indcpendetrt€s, dcmocr:iticos, harn6nicos entrr' si c sujeitos aos principios
estabelecidos nesta Coustituiqfro c na Constituigio Federal, o Lcgislativo, o Exccutivo
e o ,Iudici6rio,". A Constituicio llstadual conlere ao Poder Legislativo papel tlc
dcstaque na atividadc de fiscalizagio do Podcr Executivo. O ,4.rt. 26 prcvo a

cornpetoncia da Assembleia Legistativa para "sustar os atos normativos do I'oder'

Exccutiyo que exorbitem do poder rcgulamentar ou dos limites de delegaqio
legislativa" (inciso VI), "julgar, anualmentc, as contas do Governador e apreciar os

relat6rios sobre a cxccugio dus plarros de govcrlo" (irciso VII), "fiscalizar e

controlar', diretamcnte, os atos do Poder ExcctltiYo, incluidos os da Administraslo
indireta" (inciso VIII), Para tanto, a Assembleia Legislativa pode convocar

autoridadcs suborrlittadas ao GovernAdor do llsttdo, inclusivc Sccret{rios dc ltstado
(inciso I), e - titulares dos drgios da Admiristra9ao Pfblica indircta (inciso V) para

Parecer n'841 20221 CTLP

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo n" 312022 que "Susta
os efeitos da Ata da d6cima terceira sessiio regulat6ria da
diretoria Executiva colegiada da AGER/MT, publicado no Diirio
Oficiat do Estado - IOMAT n'28.237, que concedeu o reajuste de
78r02o sobre o valor da tarifa vigente no Contrato de Concessfro
no 001/2006".
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prcstarem informaqdes (Artigo 27), bem como encaminhar-lhcs pcdidos dc
informagio por cscrito (Artigo 28). Como as ag6ncias rcguladoras, na arquitcturir
constitucional brasileira, integran o Podcr Executivo, os mesmos mecanismos de
fiscalizagio legistatiyos a clas sc aplicam. Neste contexto, o preseIrte Projcto de

Decreto Legislativo visa sustar os cfcitos do Ata da d6cima terceirn sessio regulat6r'ia
da dirctoria trxecutiva cotcgiada da AGEIVMT, publicado no Di{rio Oficial do Estado
- IOMAT n'28.237, que concedeu o reajuste tarifiirio no importc dc 78,02o% sobre o

valor da tarifa vigente (R$ 4,10 - dc junho de 2020) e a talifa d{) R$ 7,30 (sete r eais e

trinta centavos), relatiyos ao processo fisico n' 5,18048/2021, visto que tal rcajustc
mostra-se desarrazoado e desproporcional i hrz dos principios que regcm a

administraQao pirblica, como t:rmb6nr do devel do cstado de promover a delcsa do
consumidor (Art.5, XXXII da Cl-), e ao direito social ao trarsporte (Art.6 da C!-),.
Neste diapasio i possivel afronta ao Prirrcipio da Suprcmacia do interesse piblico cm
que os selvigos deyenr atender as necessidades da coletividadc, devendo haver um
controle rigido sobre a correta, deyendo as tarifas serem cobradas preservando o

equilibrio entre a menor tarifa possivel e a justa remuncraC;io na prestagAo do servigo,
o que visivelmente nio ocolreu dado absurdo reajuste aplicado, lcvando-se enl contit
ainda o subsidio estatal. Isso por que! o lldice NacioDal dc Prcaos ao Consumidor'-
INPC 0BGB), aponta quc do riltimo reajustc autorizado pela AGF:,R-NIT cm junho de

2020, at6 o irltimo indicc divulgado (marqo/2022) houve uma yariaqio aproximada de
20,059/u, razfro pela qual nio sc justifica o rjuste da tarifa para R$7,30 (scte reais e

trinta ccntavos), ainda mais se considerarmos o subsidio de It$2,35 (dois rcais c triuta
e cinco centavos), tcndo ainda o usu{rio que arcrr com absurdo aume[to da tarila
para R$4,95 (quatro reais e noventa c cinco centayos), yalor estc jf acima da m6dia
colrrada em regi6es metropolitanas dc outros estados, cujas distincias pcrcorridas sio
muito maiores que ertre Cuiabd c Vdrzea Grandc, divididas pelo Ilio Cuiabri.
Ademais, importalte registrar quc a exorbitante majoragio nos valores tarifririos dc
transporte irrtermunicipal de passagciros entre Cuiabd c Vdrzca Grande, e ocorrc hi
06 (seis meses) antes do t6rmino do prazo miximo de l6 anos preyistos no Contrato de

ConcessIo n. 001/2006 firIlrado ,iunto i t]niAo Iransportes e Turismo L'fDA,
concessio esta que nio cabe mais rclrovagio".

O Projeto de Decreto Legislativo cont6m 2 (dois artigos), conlbnne transcritos abuixo.

Art. l " I.'icarn sustados os eleitos oonstantes rla Ata da ckjcirna terceira sessao regulat6ria da

diretoria Executiva colcgiada da AGER/MT, publicado no Didrio Ofioial clo Estado - IOMAT n"
28.237, quc oonoedeu o reajuste de 7 8,020k sobl'c o valor da tarila vigente uo Cotrtrato de

Coucossdo n'00l/2006,

Art. 2'Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicagdo.

No Ambito desta Comissdo, esgotado o prazo regimental, n6o foram apresentados emenda

ou substitutivo integral d propositura em tela. Ap6s a iniciativa foi encaminhada a esta Comissio
para exarar parecer quanto ao m6rito.

E o rclat6rio.
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II - An6lise

Compete a esta Comissdo, enunciar parecer a todos os projetos que abordem os temas

contidos no artigo 369, inciso XII, alineas do Regimento Intemo da Assembleia, a saber:

emitir parecer a todos os projetos que tratem de assuntos atinentes ir ordem social mato-grossense,
tendo como base o trabalho e como objetivo o bem-estar e justiqa social; fiscalizar as relag6es de
trabalho e politica de emprego.

Ainda segundo a cilagdo acima, compete d Comissdo de Trabalho e Administragdo Publica
apoiar programas de aprendizagem e treinamento profissional; estimular sindicalismo e organizagdo
sindical; tratar de mat6rias relativas ao servigo piiiblico da administragdo estadual direta e indireta,
inclusive, fundacional; acompanhar os assuntos pertinentes ir seguranga e medicina do trabalho dos

6rgios priblicos estaduais.

No tocante d tramitagdo legislativa e abordagern do tema, o Regimento Intemo antev6 dois
casos: no primeiro, verifica-se a exist6ncia de lei que trate especificamente do tema abordado. Se

confirmada, o projeto ser6 prejudicado, caso ndo amplie a lei em vigor. No segundo, a existdncia de

projetos an6logos tramitando. Se houver, a propositura dever6 ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, ndo foi encontrada nenhuma propositura que trate do

assunto especifico em tela. Logo, consubstancia-se a possibilidade de aniilise quanto ao m6rito,
cujos aspectos determinantes s6o oporlunidade, conveniOncia e relevdncia social.

A iniciativa em tela visa sustar os efeitos do Ata da d6cima terceira sessio regulat6ria da

diretoria Executiva colegiada da AGER/MT, publicado no Di6rio Oficial do Estado - IOMAT n'
28.237 , que concedeu o reajuste tarif6rio no importe de 78,02%o sobre o valor da tarifa vigente (R$

4,10 - de junho de 2020) e a tarifa de R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos), relativos ao processo

fisico n" 54804812021, visto que tal reajuste mostra-se desarazoado e desproporcional ir luz dos

principios que regem a administragSo pirblica, como tamb6m do dever do estado de promover a

defesa do consumidor (Art. 5, XXXI da CF), e ao direito social ao transporte (Art. 6 da CF).

Segundo o autor, o indice Nacional de Pregos ao Consumidor - INPC (IBGE), aponta que

do ultimo reajuste autorizado pela AGER-MT em junho de 2020, at6 o iltirro indice divulgado
(mar9ol2O22) houve uma variaqdo aproximada de 20,05%, razdo pela qual ndo se justifica o ajuste

da tarifa para R$7,30 (sete reais e trinta centavos), ainda mais se considerarrnos o subsidio de

R$2,35 (dois roais e trinta e cinco centavos), tendo ainda o usu6rio que arcar com absurdo aumento

da tarifa para R$4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos), valor este j6 acima da m6dia

cobrada em regides metropolitanas de outros estados, cujas distincias percorridas s6o muito
maiores que entre Cuiab6 e Y 6rzea Grande, divididas pelo Rio CuiabA.

Preliminarmente, algumas consideragSes. A Ag6ncia Estadual de Regulag6o dos Servigos

Piblicos Delegados de Mato Grosso (AGER-MT), de nat:uirezd autarquica, foi criada pela Lei n'
7.101, de l4 dejaneiro de 1999 e alteada pela Lei complementar n' 66, de 22 de dezembro de 1999.
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Nos termos da Lei Complementar n" 429, de 21 de julho de 2011 compete d AGEfu MT,
regular, normatizar, controlar e fiscalizar, nos limites da lei, os seruigos pirblicos e suas respectivas
tarifas, prestados diretamente pelo Estado de Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de

delegagdo d iniciativa privada, referentes a:

I saneamento;
II - rodovias;
III - portos e hidrovias;
IV - transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodovi6rios;
V - distribuigdo de g6s canalizado;
VI - energia el6trica;
Vll - telecomunicag6es.

Par6grafo 0nico - A AGER/MT atuar6 na regulaqdo, controle e fiscalizagdo de servigos
priblicos de competCncia pr6pria da UniSo e dos Municipios que lhe sejam delegados mediante
legislaqdo especifica ou conv6nio.

Nesse sentido, a AGER/ MT ocupa uma posigdo central no exercicio da fungdo reguladora
estatal, perante os usu6rios de servigos priblicos e as operadoras (concession6rias). Os objetivos da

AGER/MT sdo:

I assegurar a prestagdo de serviqos adequados, assim entendidos, iqueles que satisfazem

as condig6es de universalidade, regularidade, continuidade, efici0ncia, seguranga, atualidade,
generalidade e coftesia na sua prestagdo e modicidade nas suas tarifas;

II - garantir a harmonia entre os interesses dos usu6rios do Poder Concedente e dos

delegatirios de servigos priblicos;
III - zelar pelo equilibrio econ6mico-financeiro dos servigos priblicos delegados.

No contexto da identidade organizacional, art. 7o da Lei Complementat n" 429/ 2011, a
AGER/MT 6 composta pelos seguintes organismos b6sicos:

I - Diretoria Executiva Colegiada;
II - Presidente Regulador;
III - Diretores Reguladores Setoriais;
IV - Conselho Consultivo;
V - Chefia de Gabinete;
VI Advocacia Geral Reguladora;
VII - Coordenadorias T6cnicas Reguladoras;
VIII - Diretoria Sistdmica Administrativa;
IX - Assessorias;
X - Coordenadorias Administrativas;
XI - Ger6ncias Administrativas;
XII - Unidade Setorial de Controle Intemo.
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O neg6cio: regulaglo de servigos pirblicos delegados. A missSo: Garantir a prestagdo

adequada dos servigos pirblicos delegados, assegurando o equilibrio entre os agentes, em beneficio
da sociedade. A visdo: Ser refer6ncia nacional como Agdncia Reguladora, garantindo a excelOncia

dos serviqos priblicos delegados. Os Valores: Etica, Transpardncia, Responsabilidade social e

ambiental, Imparcialidade e ExcelOncia.

Dessafte, os agentes envolvidos no processo de transporte coletivo intemunicipal (Estado,

usu6rios e concessiondria de seruigos priblico) possuem direitos e deveres bem definidos. No caso

especifico em tela, os usu6rios t6m direito ao atendimento de condig6es de universalidade,
regularidade, continuidade, eficiOncia, seguranga, atualidade, generalidade e cofiesia na sua

prestagdo e modicidade nas suas tarifas, tendo em vista a hamonia de interesses dos usu6rios de

transportes priblicos e das concession6rias.

Por sua vez, as concession6rias de servigos priblicos, no caso em comento, a empresa

Unido, Transporte e Turismo Ltda tem o direito da manutengiio do equilibrio econ6mico-
financeiro do contrato, previsto na Constituigdo Federal, bem colno na Lei de Licitag6es (Lei
8.666193), cuja norma trata do tema de forma abrangente, pois garante o equilibrio econ6mico-
financeiro para os casos de prorrogaqio de prazos contratuais (art. 57, $ 1') e modificagio unilateral
do contrato pela Administragdo (art. 58, $$ 1'e 2").

Todavia, duas quest6es relevantes emergem neste momento: se o reajuste da tarifa de

transporte publico intermunicipal entre Cuiab6 e Y 6rzea Grande ou vice-vetsa, realmente
corresponde ao indice de 78,02'Yo sobre o valor da tarifa vigente (R$ 4,10 - de junho de 2020), ou
seja, elevando-se o valor da tarifa para R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos), bem como se tal
medida atende aos principios constitucionais da adrrinistragdo publica, previstos no art. 37 da

ConstituigAo Federal, notadamente, os principios da Legalidade e Impessoalidade, cujas

constatag6es remetem i convenidncia da iniciativa.

Segundo o Portal Mobilize brasil, atrav6s do levantamento realizado pelo Portal Gl em 23

de novembro de 2021, Cuiab6 ocupa o 12'lugar no Ranking dos valores de tarifas de 6nibus entre

as 27 capitais brasileiras com o valor de R$ 4,10 (quatro Reais e dez centavos), conforme a Tabela-
1, a seguir. O Distrito Federal (DF) ocupa a 1a posiglo no Ranking com o valor da tarifa de RS 5,50
(cinco Reais e cinquenta centavos), seguido pelas Capitais: Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte
(MG) com respectivamente R$ 4,80 (quatro Reais e oitenta centavos) e R$ 4,50 (quatro Reais e
cinquenta centavos). Sendo a tarifa de 6nibus mais acessivel, a cobrada em Macei6 (AL), cujo valor
6 R$ 3,35 (TrOs Reais e trinta e cinco centavos).

Dessa forma, mantidos os valores de tarifas de 6nibus b6sicas de outras 26 capitais

brasileiras e atendido o reajuste da tarifa de CtiabdJ Y itrzea Grande para R$ 7,30 (sete Reais e trinta
centavos), a Capital Cuiab6 ter6 a maior tarifa de 6nibus entre as27 Capitais brasileiras.

A Ata da d6cima terceira sessdo regulat6ria da Diretoria Executiva Colegiada da

AGER/MT, realizada no dia 02 de maio de 2022 preve dentre outras providencias, que o Poder

concedente providencie a rcalizagdo de subsidio mensal ao valor do transporte, no importe de R$
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2,35 (Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos), a partir do m6s de maiol2022, bem como nos dois
meses seguintes: junho e jdhol2022. Para os trds meses seguintes: agosto, setembrol2}22, a

empresa dever6 protocolar junto a AGEfuMT, at6 o 5" dia ftil do m6s de julho de 2022, o nfmero
de passageiros do primeiro semestre de 2022, que ser6 utilizado como parametro, ap6s a

manifestagdo da Coordenadoria Reguladora de Estudos Econ6micos, que ir6 providenciar os novos
c6lculos.

Tabela 1 - Ranking de Tarifas de 6nibus bisica em
27 capitais do Brasil
Capital Valor atual

(R$)

Brasilia (DF) 5 50

Pono Alegre (RS) 4,8 0

Bclo I Iorizontc (MG) .1,5 0

Curitiba (PR) 4,5 0

Boa Vista (RR) 4,5 0

Florian6polis (SC) 4 50

Salvador (BA) 4.40
Sio l'aulo (Sl') 4.40
Goidnia (GO) 4.3 0

Campo Grande (MS) 4,20
Joio Pessoa (PB) 4.2 5

Cuiab6 (M'l) 4, l0
Rio de Janeiro (RJ) 4,0 5

Porto Velho (RO) 4,05
Vit6ria (ES) 4,00

Teresina (PI) 4,00
Natal (RN) 4,00
Aracajf (SE) 4,00
Palmas (TO) 3.E s

Manaus (AM) 3,80

Recife (PE) 3,7 5

Macap6 (A?) 3,70
sao Lurs ( lvil\) 3,70
Fortalcza (CE) 3.60
Bel6m (PA) 3.60
Rio Branco (AC) 150
Maceio (AL) 3,3 5

Fonte: Levantamento do Gl. Postado em 24 de novembro de

2021 Disponivel em; https://www.mobilize.org.br

Dessa forma, restou demonstrado o seguinte: o reajuste de 78,02Yo sobre a tarifa b6sica de

transporte coletivo intermunicipal, ou seja, sobre R$ 4,10 (quatro Reais e dez centavos), resultarA na

elevaqfio da tarifa para R$ 7,30 (sete Reais e trinta centavos), passando a vigorar a partir de 09 de

maio de 2022, na seguinte forma: R$ 4,95 (quatro Reais e noventa e cinco centavos) ser6o cobrados

dos usu6rios de transporle coletivo intermunicipal (Cuiab6 e V6rzea Grande ou vice-versa) e R$

2,35 (Dois Reais e trinta e cinco centavos) ser6o custeados pelo Estado de Mato Grosso, atrav6s de
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subsidio, at6 o m6s de setembro/2022, clula data se encerra a referida delegagSo de transporte
priblico intermunicipal.

Por oportuno, do importe de 78,02% destinado como indice de reajuste ou atualizaqio da
tarifa de transporte publico intermunicipal (Cuiab# Virzea Grande ou vice-versa), 20,73%o serdo
suportados pelos usu5rios e 57 ,29% pelo Estado de Mato Grosso, via pagamento de subsidios,
mesmo que provisoriamente.

Adicionalmente, ficou definido na Ata da d6cima terceira sessSo regulat6ria da Diretoria
Executiva da AGEPJMT, a recuperagdo do sistema de ar-condicionado do percentual minimo
exigido em contrato, bem como o aumento da frota atual da empresa Unido Transporte e Turismo
Ltda em 10Yo (dez por cento). Sendo que tais medidas podem contribuir para o conforto e seguranga
dos usu6rios de transporte coletivo intermunicipal de Cuiab6 eYbrzea Grande ou vice-versa.

N6o podemos olvidar da importdncia do transporte coletivo intermunicipal entre Cuiab6 e

V6rzea Grande ou vice-versa, pois milhares de trabalhadores da referida regido metropolitana
dependem deste tipo de modal para deslocamento at6 os locais de trabalho, estudo, lazer, dentre
outras finalidades.

Outrossim, na atual conjuntura socioecon6mica, os cidaddos brasileiros est6o sendo
impactados n6o apenas pelas consequ6ncias da pandemia do COVID-19 - novo coronavirus, mas
pelo aumento generalizado de pregos de produtos e servigos, resultantes da inflaqdo descontrolada
atual, Sendo que tal descontrole inflacionririo impacta diretamente na elevagdo dos pregos e servigos
priblicos e privados, cujos reflexos recaem no aumento do custo de vida, notadamente das camadas

mais pobres da populagdo brasileira, cujos fatos remetem ir oportunidade da propositura.

Diante do exposto, ndo restam duvidas, pois o importe de 78,02% sobre a tarifa b6sica de

transporte coletivo intermunicipal (Cuiab6 e V arzea Grande e vice-versa), ou seja, sobre R$ 4,10
(quatro Reais e dez centavos) para R$ 7,30 (sete Reais e trinta centavos) pode ser considerado
exorbitante, comparativamente aos valores de tarilas b6sicas cobradas nas demais 26 Capitais
brasileiras, mesmo que seja concedido subsidio de R$ 2,35 (Dois Reais e trinta e cinco centavos)
pelo Estado de Mato Grosso, bem como nlo considerou o principio da transparOncia relacionado i
ampla ditulgaglo da planilha de custos operacionais e lucratividade da referida concessionaria de

transporte pirblico intermunicipal.

Ademais, devemos considerar a supremacia do interesse pirblico sobre o privado previsto

na Carta Magna, a lulnerabilidade do consumidor na relagio consumerista, art. 4", inciso I, do

C6digo de Defesa do Consumidor (CDC), o impacto do aumento da tarifa brisica de transporte

coletivo intermunicipal na renda pessoal e familiar dos usuiirios, os principios da legalidade e

impessoalidade, art.37 da Constituigao Federal, a modicidade do valor da tarifa priblica, defesa de

interesses econ6micos difusos, bem como a harmonia dos interesses envolvidos no sistema de

transporte p[blico.
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Por derradeiro, em que pese o direito da concessionSria de transporte coletivo
intermunicipal de restabelecer o equilibrio econ6mico-financeiro do contrato, esta Relatoria
recomenda que tal iniciativa prospere nesta Casa Legislativa, pois restaram demonstrados, os

requisitos quanto ao m6rito, bem como a contribuiqSo dela com a justiga e bem-estar social.

E o parecer.
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N cleo Economico - N UCE
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III - Voto do Relator

Pelas razdes expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagio do Projeto de Decreto

Legislativo n' 31 2022, de autoria do Deputado Lridio Cabral.

Sala das Comiss6es, " fl O" 06 de 2022.

IV - Ficha de VotagSo

Proieto de Decreto Legislativo n' 31 2022 - P*ecer n' 841 2022 (CTAP)

Reuniio da Comissio en'r

Relator (a): . r)aD ltoLo k,, D( c/;
Voto Relator:

Pelas razdes expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagio do Projeto de Decreto

Legislativo rf 31 2022, de autoria do Deputado Lridio Cabral.

Posigdo na Comissio ldentifioagio do (a) Dcputado (o) (^\
Relator (a)

t-^--, -- f \E--<9,))a
Membros

ffi a^ftCrJ\ P-\TW: \:T
\
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