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PARECER CONJUNTO 

ADMINISTRATIVO & JURÍDICO Nº 097/2020 

 

 

INTERESSADO: Departamento de Trânsito e Transporte – DTT, Município de Jaraguá do Sul/SC  

 

OBJETO: Análise do Ofício nº 01-Pandemia/2020 da empresa Viação Canarinho, referente ao 

custo de retomada e de indenização dos 84 dias de paralisação do serviço público do 

transporte coletivo de passageiros em Jaraguá do Sul. 

 

 

I – DO PLEITO:  

 

Trata-se de análise do Ofício nº 01-Pandemia/2020 da empresa Viação 

Canarinho, referente ao custo de retomada e de indenização dos 84 dias de paralisação do 

serviço público do transporte coletivo de passageiros em Jaraguá do Sul, em virtude da 

solicitação do Departamento de Trânsito e Transporte – DTT do município de Jaraguá do Sul, 

através do Of. 226/2020/Semplu-DTT de 12 de junho de 2020. 

No referido documento encaminhado pela empresa Viação Canarinho ao 

município de Jaraguá do Sul, a empresa apresenta os valores médios relativos ao serviço no 

município. De maneira resumida, não havendo oferta do serviço, não há passageiros, que por 

sua vez não há receita tarifária nem custos variáveis relacionados ao consumo. Desta forma o 

déficit financeiro durante os meses de março, abril e maio, em face da paralisação do Serviço 

de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros foi da ordem de R$ 1.821.510,54 

conforme as planilhas apresentadas pela empresa. 

Ainda em seu pedido, a empresa registra que para fazer frente aos 

compromissos com os Custos Fixos incorridos ao longo dos dias parados, em especial os custos 

de pessoal, esta Concessionária foi obrigada a lançar mão de todas as suas reservas 

financeiras, esgotando o uso de seu Capital de Giro. Destaca ainda que a empresa adota como 
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política interna para o Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros prestado 

ao Município de Jaraguá do Sul, um capital de giro de aproximadamente 25% do Custo Fixo 

Médio Mensal mais Despesas Administrativas, cujo montante importa em R$ 334.471,41. 

Desta forma, para retomada gradual dos serviços e implementação do Plano de Logística 

Humanitária, a empresa requer do município uma reestruturação financeira emergencial, cuja 

necessidade mínima de capital é da ordem de R$ 340.000,00, a serem aplicados na reposição 

dos insumos necessários à operação.  

Além do valor apresentado acima, a empresa apresentou também uma 

síntese dos recursos financeiros necessários para retomada do emergencial do serviço, 

composta por dois itens: 1) Início da operação e 2) Salário dia 20 de junho, como se apresenta 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Provisionamento de Recursos Financeiros para Início da Programação 

Operacional Emergencial – Plano de Logística Humanitária 

 
Fonte: Adaptado do Ofício nº 01-Pandemia/2020 

 

Destaca-se os valores apresentado no quadro acima foram produzidos pela 

empresa, com base em seu know-how e em valores de referência, como GEIPOT por exemplo. 
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II – ANÁLISE 

 

Em virtude da demanda encaminhada a AGIR através do 

Of.226/2020/Semplu-DTT de 12 de junho de 2020, a Gerência de Controle, Regulação e 

Fiscalização de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos da AGIR entende não ser 

prudente se manifestar quanto aos valores e planilhas apresentadas no documento da 

empresa Viação Canarinho, uma vez que a modelagem utilizada, é objeto de contestações 

judiciais, ainda da época do contrato de concessão que teve seu encerramento no ano de 2016 

e desde então, a prestação do serviço no município ocorre em caráter emergencial até que 

seja aprovado o novo edital de concessão deste serviço.  

Porquanto, em vista dessas razões e fundamentações legais e recente 

entendimento sobre a pandemia e seus reflexos nos contratos administrativos, entende-se 

ser possível revisar o valor de contrato formalizado, com fundamento em dispensa por 

emergência, desde que, demonstrado que a frustração de receita se deu em momento 

posterior a formação da equação econômico-financeira, bem como o preenchimento das 

condicionantes elencadas no art. 65, inc. II, alínea “d” c/c § 5º da Lei nº 8.666/93, que assim 

autorizam a Administração agir. 

Como lavrado no Parecer Conjunto Administrativo & Jurídico Nº 095/2020 

da AGIR, o prejuízo do prestador deste serviço poderia ser analisado e devidamente 

comprovado por demonstrações contábeis (balancete), acordos sindicais e outros 

documentos oficiais do período de paralisação, destacando o comportamento da receita e dos 

custos por meio das rubricas contábeis, consequentemente apresentando o desequilíbrio 

econômico-financeiro em razão do estado de emergência decretado pelo Governo de Santa 

Catarina.  

Destaca-se que até o presente momento, não são de conhecimento desta 

Gerência, estas demonstrações contábeis e toda solicitação formulada pela empresa, está 

fundamentada por planilha de cálculo tarifário através de composição de custos médios, 

elaborada unilateralmente pela empresa. 

Considerando os valores que compõe a tarifa aplicada, como já 

mencionado, estão judicializados. Por outro lado, não existe vedação no nosso ordenamento 
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jurídico ao uso de acordos judiciais e extrajudiciais como método alternativo de solução de 

conflitos entre o Poder Público e os particulares, surgindo assim espaço para optar pela 

solução juto as ações existentes, respeitados os dispositivos legais e a disponibilidade 

orçamentária do município. 

Nesse contexto Fábio Henrique Rodrigues de Moraes FIORENZA (2010) 
exemplifica: 

Um particular que estiver sendo demandado judicialmente pode transigir, 
oferecendo uma soma de dinheiro ao autor, apenas para ver-se livre do 
inconveniente moral de responder a uma ação judicial, embora não 
reconheça a procedência do pedido e até considere que a ação tem pouca 
chance de êxito. Estará, então, exercendo o direito de dispor livremente de 
seu patrimônio. A Administração não pode fazer o mesmo, isso é claro. Ela 
pode, contudo, admitir a pretensão do autor se o direito alegado tiver 
fundamento legal, o que é substancialmente diferente da atitude tomada 
pelo particular no exemplo dado, pois a transação, para a Administração, 
não se baseará no exercício de uma liberalidade, mas no cumprimento da 
vontade da lei. (grifo nosso) 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Nota-se que a paralisação do serviço de transporte público coletivo no 

município, por conta da Pandemia Mundial, expôs mais uma vez o impasse entre o município 

e a empresa, no que diz respeito ao modelo tarifário. Muitos destes impasses são objetos de 

ações judicias em andamento e não há, neste momento, tempo hábil para tomada de decisões 

sobre esse impasse.  

Conforme a Constituição Federal de 1988 (inciso XX art. 21, art. 182), o 

serviço de transporte público coletivo é uma obrigação de cada um dos municípios brasileiros, 

mesmo que seja comum conceder à iniciativa privada esta prestação. Neste sentido, ações 

voltadas à manutenção da oferta deste serviço, em última instância, é de estrita 

responsabilidade do município, ou seja, caso em alguns momentos seja necessário o 

Concedente intervir na concessão para assegurar a prestação deste serviço, seja: assumindo 

a prestação de serviço; viabilizando recursos financeiros; assumindo despesas correntes 
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(combustível, pneus, peças e acessórios, despesas de administração e com pessoal); entre 

outros, poderá o valor ser reembolsado ou plenamente justificado pela Concessionária.  

Considerando as responsabilidades do Poder Concedente, principalmente 

em relação ao uso prudente dos recursos financeiros públicos, é entendimento desta Gerência 

que qualquer antecipação financeira para assegurar a prestação do serviço de transporte 

púbico no município tenha garantia real do valor antecipado, a fim de assegurar mecanismos 

para recuperar os recursos públicos antecipados e evitar possíveis prejuízos decorrentes de 

acordos não cumpridos. 

Destaca-se que em virtude da Pandemia Mundial e a paralisação do serviço 

de transporte público coletivo, a renegociação é um dos mecanismos possíveis para ajustes 

dos contratos vigentes e a regulação neste momento tem um papel inovador, a partir de ações 

coordenadas com as autoridades reguladas, sempre colocando como elemento primordial, a 

prévia e necessária negociação para soluções, em comum acordo entre as partes.  

É o Parecer, resguardando o poder discricionário do gestor público quanto à 

oportunidade e conveniência de acatar ou não as sugestões apresentadas, devendo o mesmo, 

ser encaminhado e submetido à municipalidade, após despacho do Diretor Geral da AGIR. 

 

 

Blumenau, em 16 de junho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

DANIEL ANTONIO NARZETTI 
Gerente de Controle, Regulação e                

Fiscalização de Transporte Coletivo e    
demais Serviços Públicos da AGIR 

CORECON-SC nº 3513 
 

 

MARIA DE FÁTIMA MARTINS 
OAB/SC 35.127 

Assessora Jurídica da AGIR 
 

(original assinado) 


