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DECISÃO 090/2019 

 

Procedimento Administrativo nº 118/2019. 

 

OBJETO: Reajuste tarifário dos serviços de Transporte Público Coletivo de 

Passageiros do município de Jaraguá do Sul/SC. 

SOLICITANTE: Empresa Viação Canarinho LTDA. 

INTERESSADOS: Empresa Viação Canarinho e Município de Jaraguá do Sul/SC. 

 

 

1. RELATÓRIO 

1.1 - DO PEDIDO DE REAJUSTE 

 

A empresa VIAÇÃO CANARINHO LTDA, através de seu ofício n. 035/2019, de 07 de 

novembro de 2019, fez a entrega via protocolo, ao Poder Concedente (MUNICÍPIO DE 

JARAGUÁ DO SUL), na qualidade de detentora do Serviço do Sistema de Transporte 

Coletivo de Passageiros de Jaraguá do Sul, de um pedido de reajuste indireto do preço das 

tarifas do serviço concedido. 

Inicialmente há de ser apontado, com fato relevante e restritivo, o carácter emergencial 

dos serviços, tendo em vista o término (fim de prazo) do Contrato de Concessão n. 67/1996. 

Também é necessário, para fins da compreensão dos fatos, citar de que o contrato vencido, 

já se encontra em seu quarto termo aditivo, que restou firmando em data de 04 de agosto de 

2016. 

Nos anos de 2017 e 2018, com a edição dos Decretos de nº 11.591/2017, de 

10.10.2017 e 12.517/2019, de 21.12.2018, foram fixadas as novas tarifas do sistema de 

transportes coletivo de passageiros daquele ente municipal e em vigor até a presente data. 

Em seu pedido, indiretamente formulado, destaca a Concessionária, que existe um 

déficit contratual, apurado pelo fluxo de caixa, no valor R$ 14.061.702,56 (catorze milhões, 

sessenta e um mil, setecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), e pede, por essa 

razão, o reequilíbrio contratual. 



 

2 

 
 

De posse destes documentos, que em tese atendem os dispositivos contratuais 

(Quarto Aditivo), a Concedente, face a sua adesão à regulação dos serviços de transportes 

coletivos municipais, encaminhou o pleito e os documentos para a AGIR, a sua agência de 

regulação, que por força da delegação, tem o dever legal para se manifestar sobre o pedido. 

De posse da documentação acima, a AGIR, por sua vez, procede a abertura do 

Procedimento Administrativo n. 118/2019, e como é de praxe e seguindo o rito, por 

intermédio de seu Diretor Geral dá os encaminhamentos do pleito, solicitando os estudos 

técnico e jurídicos, devidamente justificados e comprovados em suas argumentações, para 

desse modo, dar subsídios para a resposta a ser proferida sobre o assunto. 

Dentro de seu tempo e modo, manifestaram-se a Gerência de Controle, Regulação e 

Fiscalização de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos da AGIR, o economista do 

setor e a assessoria jurídica que atua junto aquela gerência. A manifestação jurídica ficou 

expressa através do Parecer Jurídico nº 199/2019 e o Parecer Administrativo recebeu o nº 

090/2019.  

O Parecer Administrativo, de forma bastante clara, demonstra a legalidade da 

atuação da Agência Reguladora, e delimita a entidade municipal, sua regular consorciada, 

apontando todo regramento aplicável. Este mesmo parecer, aponta item por item daquilo que 

é de interesse para resposta aos questionamentos, e vai além, apontada e comprova situações 

econômica/financeiras que demonstram, SMJ, algumas incoerências que devem, sob a ótica 

da regulação, ser apontadas e questionadas. Vale lembrar que a atuação da agência de 

regulação deve sempre ser medida pela simetria, legalidade, agilidade, imparcialidade e 

transparência, dentre outros princípios, visto que existe um contrato, em tese regular e 

válido. Mesmo sendo este precário e emergencial, situação técnica muito bem circunscrita 

no parecer jurídico, onde ficam apontados os limites do alcance das responsabilidades, 

recíprocas e que atingem diretamente os usuários. Tem-se, portanto, o limite da concedente, 

da concessionária, os direitos recíprocos, diga-se, limitados pela precariedade contratual e 

sempre levando em consideração o usuário final, a sua capacidade econômica e por fim, a tal 

da modicidade tarifária, que em tese não deve prejudicar à nenhuma das partes acima. 

Os estudos econômicos elaborados pela Agência, em um primeiro momento, 

conflitam, sob a análise da economia regulatória, com os números (desequilíbrio econômico 

do contrato) apresentados pela Concessionária e em seu fluxo de caixa. Este o breve e 

necessário relatório, por tratar-se, incialmente, de uma consulta emanada do poder 
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concedente. Acato, por fim, e ratifico o Parecer Administrativo nº90/2019 e o Parecer 

Jurídico nº 0199/2019, em todos os seus termos e fundamentos e adoto os mesmo para 

integrarem esta decisão, para todos os seus jurídicos e legais efeitos. 

 

2. DECISÃO/RESPOSTA 

 

Provocados pela autoridade municipal competente do Município de Jaraguá do Sul, a 

agência de regulação, dentro de suas competências e obrigações, delibera no sentido emitir 

orientações para tomadas de posição e de decisão, tanto por parte desta agência, como para 

esclarecer e fixar limites para as partes, para o mais perfeito cumprimento das obrigações 

contratuais. É sabido que não cabe a agência de regulação o poder de modificar as cláusulas 

contratuais, mas sim, elucidar eventuais distorções, dúvidas e ou interpretações, funcionado 

até, em menor intensidade, como um agente mediador, e em não se obtendo o consenso, aí 

sim, a edição de uma decisão, será o instrumento de ordem regulatória a ser cumprido.  

Diante dos documentos que instruem o Procedimento Administrativo nº 118/2019, 

não resta dúvida alguma de que o pedido apresentado pela Concessionária, em obediência 

aos ditames pactuados, vem, de forma subliminar, carregado de um pedido de reajuste, e ao 

mesmo tempo, levando um desequilíbrio econômico do contrato, fato esse que em tese, 

proporcionaria um aumento imediato da tarifa vigente, tanto que, uma vez mais, percebe-se 

o artifício em não pedir um índice para ser aplicado, ou seja, deixa de ser apresentado um 

pedido específico (percentual) que sequer é citado pela apuração do alegado desiquilíbrio. 

Há por outro lado, uma situação interessante, que há entre o último aumento da tarifa 

(Decreto nº 12.295/2019) um interstício de 12 (doze) meses que se completou em 07 de 

dezembro, é, neste caso, em caso de contratos emergências, é do entendimento legal, que tão 

somente poder-se-ia aplicar um índice inflacionário (INPC – IPCA p.ex.) e na falta de 

pactuação, caberia a agência de regulação, em não havendo acordo, fixar tal índice e antão 

aplicar o reajuste. Em contrato emergencial e precário, como já é por demais sabido, não se 

discute reequilíbrios contratuais, salvo nos casos aceitos no direito pátrio, (Fato do Príncipe, 

causas externas não administráveis pelas partes, etc.), só para exemplificar.  

Em seu pedido apresentado pela Concessionária, limita-se a apresentar um Fluxo de 

Caixa elaborado unilateralmente e que, sob a visão regulatória, apresenta inconsistências que 

estão causando prejuízos ao sistema.  
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Em rápido cotejamento, essas mesmas incorrências já são objeto de questionamentos 

judiciais, como bem demostrado até aqui naquele processo. Mesmo que o fluxo de caixa 

apresentado tenha seus valores em documentos fiscais (não auditados pelo Poder 

Concedente) legais, estes nem sempre devem ser vistos e considerados como valores que 

podem ser aproveitados para a composição de eventual desequilíbrio econômico. A fórmula 

adotada, ou seja, aquela que aponta para o contrato anterior, não se sustenta quando 

analisada sob o aspecto regulatório, ou seja, a finalidade única do contrato de concessão e 

não mais. É uma aplicação e aproveitamento econômico restrito para tão somente o 

cumprimento da concessão em si.  

 A análise dos preços e valores inerentes à prestação dos serviços, em uma primeira 

visualização, apontam para algumas inconsistências, como resta apontado no Parecer 

Administrativo, sob item, 5.2 e seguintes.  Quando da análise das despesas gerais, (Quadro 2 

e 3), estes demonstram de forma inequívoca essas diferenças, ou seja, o que são despesas 

aproveitadas para a execução da concessão e quais não o são, e que por isso, apontam para 

uma eventual contaminação de dados levados para o fluxo de caixa. A Concedente, após 

analisados os dados, por sua vez também já havia observado, em parte, essas incoerências, e 

por isso também não concordou com o valor apontado pela Concessionaria como sendo o 

valor do desequilíbrio. Tudo que foi analisado e apurado é o resultado de informações 

remetidas pelas partes e por isso sempre deve ser anotado que uma auditoria destes inputs se 

mostra como indispensável, para salvaguarda de todos os interessados. 

O Parecer Administrativo, com todas as suas ponderações e exercícios técnicos 

aplicados, demonstra que existem pontos não bem esclarecidos e que necessitam de um 

olhar mais profundo, para que as conclusões venham ancoradas nos fundamentos 

econômicos e financeiros por todos reconhecidos e aceitos. 

Por fim, resta ainda tecer alguns comentários de ordem jurídica sobre como deve ser 

visto e analisado esse contrato emergencial e precário. O olhar deve partir sempre, da visão 

que nos dá a Lei 8.666/93 sobre a validade e a oportunidade desta espécie contratual, e, 

como muito bem observado, mesmo revestidas destas cautelas, não se pode negar a 

aplicação de um reajuste (positivo e ou negativo) e também em casos muitos especiais e 

excepcionais, admite-se até uma revisão do equilíbrio econômico/financeiro do mesmo, Mas 

para ambos os casos, por se tratar de um contrato emergencial, os cuidados devem ser bem 
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mais amplos e detalhados. Para o reajuste, em sendo o caso, deveria haver uma fórmula pré-

estabelecida ou até a existência de uma equação paramétrica. Já para uma revisão, mesmo 

que o aditivo aponte para o método do contrato de concessão, aquele não atende smj., o 

regramento atual e acaba gerando conflitos entre o que preceitua a lei 8666/93 e a lei das 

concessões.  

A ausência de tal formalidade acaba empurrando o contrato para interpretações 

diversas, que deixam as partes em situação melindrosa e por não dizer, até conflituosa, como 

o é no caso em tela, quando se deve fixar sua interpretação e aplicação nos limites do art. 65. 

letra “d”: 

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. 
 

 

Promover em um contrato emergencial o reequilíbrio econômico-financeiro não é 

possível, salvo as exceções acima elencadas, mas que não é o caso deste contrato, até porque ficou 

claro que para isso ele não foi formalizado, até porque, seu prazo máximo é de 180 dias e tal 

desequilíbrio só poderia ocorrer em casos de muita excepcionalidade. 

Por outro lado, a cada 12 meses, como demonstram os Decretos já citados no início, 

o contrato mesmo de caráter emergencial, teve a reajuste das tarifas, atendendo assim ao princípio 

da recuperação financeira, ou seja, a atualização do preço em relação à desvalorização provocada 

pela variação dos custos de produção do objeto contratado por oscilações ordinárias da economia 

(efeito inflacionário in casu).  

Colocadas todas essas ponderações, tanto de ordem econômico-financeiras como as 

jurídicas, é possível sustentar que neste momento não o que se falar em reajuste das tarifas para o 

Serviço do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de Jaraguá do Sul, para que valor se 

mantenha em R$4,60 (quatro reais e sessenta centavos) para a tarifa antecipada e R$5,00 (cinco 
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reais) para a tarifa embarcada, mantendo os valores definidos no Decreto Municipal 12.517 de 

21/12/2018, considerando o demonstrativo do desequilíbrio tarifário entre os períodos de 

agosto/2016 a agosto/2019, apresentado pelo Poder Concedente e que o valor médio da tarifa de 

remuneração nos últimos 12 meses (12/2018 a 11/2019) é de R$4,55 (quatro reais e cinquenta e 

cinco centavos).  

 

Acato, de outra banda, as demais recomendações lançadas no Parecer Administrativo, como segue: 

1. Seja criada e instalada, pela Concedente uma Comissão para avaliação do equilíbrio econômico 

financeiro do período referente ao IV Termo Aditivo deste serviço, composta por participantes 

do Poder Concedente, da Concessionária, da AGIR e se cabível, das demais instituições 

relacionadas ao serviço de transporte público coletivo municipal de Jaraguá do Sul. 

2. A Comissão deverá observar principalmente os seguintes pontos:  

2.1. Despesas realizadas, confirmadas através de documentos fiscais (NF’s, etc.) 

2.2. Verificar o Razão contábil contendo data, classificação contábil (codificação e 

detalhamento de contas), histórico, valor e competência. 

2.3. Despesas inerentes à prestação do serviço; 

2.4. Formação dos índices de custos; 

2.5. Remuneração e Depreciação do capital investido; e 

2.6. Apuração dos impostos. 

3. As planilhas de custos operacionais mensais, referentes ao período emergencial, sejam todas 

revisadas, a fim de certificar o real custo total por quilômetro com impostos. Valor este utilizado 

para apuração do desequilíbrio econômico financeiro. 

 

Cientifique-se o Município de Jaraguá do Sul, na pessoa do Sr. Prefeito Municipal, 

bem como a concessionária Empresa Viação Canarinho Ltda. também na pessoa de seu 

Representante Legal. 

  Publique-se a presente Decisão no DOM e publique-se também por intermédio dos 

meios de mídia usuais. 

Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de recurso ou qualquer 

outra manifestação a ser dirigida ao Diretor Geral, ressaltando que os prazos dos procedimentos 

estarão suspensos a partir do dia 23.12.2019 e serão retomados em 13.01.2020, nos termos da 

Resolução n. 149/2019. 
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Não ocorrendo, neste prazo, a interposição de recurso ou qualquer outra 

manifestação, proceda-se o encerramento do procedimento e o seu arquivamento. 

 

 

Blumenau, 20 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 

 

 


