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PARECER nº265/2020 
 
 
 
 
 
De: Consultoria Jurídica 
Para: Relatoria 
 
Ref.: PL nº112/2020 - créditos de vale-transporte 
 
 
I – DA CONSULTA 
         

Trata-se de consulta objetivando manifestação 
jurídica deste departamento acerca da proposta contida no 
Projeto de Lei nº112/2020, que propõe autorizar o executivo 
municipal, em caráter excepcional, adquirir créditos de 
vale-transporte, no âmbito do Município de Foz do Iguaçu.  

 
Anexo veio a Mensagem nº061/2020, encaminhado 

pelo digno prefeito municipal. 
 
Uma vez despachado para este departamento, vem 

o expediente para exame “sob o aspecto técnico, não 
meritório” (art.158, RI). 

 
   

II – DAS CONSIDERAÇÕES               
 
2.1  PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - CRISE ECONÔMICA - AQUISIÇÃO 
DE CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE  
 
            O presente projeto de lei propõe que o poder 
executivo municipal, em caráter excepcional, possa adquirir 
“créditos de vale-transporte, no âmbito do Município de Foz 
do Iguaçu”.  

 
Consoante descreve a Mensagem nº062/2020, a 

proposta tem por objetivo auxiliar as empresas que prestam 
os serviços de transporte coletivo na cidade, ante o 
declínio da demanda pelos mesmos serviços em razão da 
pandemia pelo coronavírus, o que tem gerado dificuldades 
financeiras para o setor. 
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Sobre a questão, assim se referiu o autor na 
Mensagem nº062/2020: 

 
 

 
 
 
Basicamente, a proposta contida no projeto é a 

de adquirir os créditos referentes ao vale-transporte, em 
valor pré-definido de até R$1.800.000,00 (um milhão de 
reais), para repassar às empresas em três parcelas, com 
vistas a garantir a continuidade dos serviços de transporte 
coletivo na cidade. 

 
O digno autor do projeto, sr. Prefeito 

municipal, relatou da seguinte forma a proposta: 
 

 

 
 
 

            Os créditos de vale-transporte, meio utilizado 
pelo projeto de lei para executar o auxílio às empresas de 
transporte coletivo, se trata de sistema definido legalmente 
através da Lei nº3523/2009, que cobra as tarifas nos ônibus 
que integram o transporte coletivo urbano através do uso de 
cartões eletrônicos. 

            Este projeto de lei se utiliza desse sistema já 
existente para execução do auxílio financeiro às empresas 
que integram o sistema de transporte coletivo na cidade. 
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2.2  SERVIÇO ESSENCIAL – CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO – 
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  
 

Segundo o que vem delimitado pelo artigo 175, 
da Constituição Federal, o Poder Público possui a atribuição 
legal de prestar os serviços públicos em geral, o que 
incluiria, certamente, o transporte coletivo urbano.  

 
Além desse aspecto, devemos lembrar a 

necessidade da manutenção dos serviços públicos de forma 
regular, eficiente e adequada, conforme vem disposto no 
artigo 6º, §1º, da Lei nº8987/1995:  

 
Art.6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação 
de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, 
conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes 
e no respectivo contrato. 
§1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade das tarifas.   Destacamos 
  
Ou seja, a própria legislação brasileira não 

apenas diz que o transporte coletivo urbano é de sua 
competência, mas também obriga ao poder público a manter a 
prestação dos serviços de maneira adequada, de forma a não 
prejudicar a continuidade dos mesmos. 

 
A nossa Corte Suprema respalda a aplicação da 

legislação sobre a matéria, conforme podemos ver abaixo: 
 
(...) A definição legal de serviço adequado (Lei 
8.987/1995, art. 6º, § 1º) expõe ser ele “o que satisfaz 
as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 
prestação e modicidade das tarifas”. O serviço adequado 
é aquele que atende, quanto ao objeto contratado, os 
índices de atendimento... (ADIn 5.991 MC, Rel.Min.Cármen 
Lúcia, 20-2-2020)  Destacamos 
 
 
Por outro lado, além do aspecto quanto à 

continuidade dos serviço de transporte, deve-se registrar 
também que a legislação nacional possui previsão para o 
restabelecer sempre o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos administrativos através da previsão do artigo 65, 
inciso II, "d", da Lei 8.666/93, sempre quando da ocorrência 
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de “fatos imprevisíveis” ou que possa gerar “conseqüências 
incalculáveis” à coletividade e ao próprio poder público. 
 

Como vemos, vários fundamentos legais nos 
conduzem para a conclusão pelo esforço do poder público para 
manter a prestação de serviço de transporte coletivo de 
forma adequada, o que emprestaria ares de viabilidade 
jurídica para esta proposição legislativa. Ou seja, a 
necessidade de se manter a prestação dos serviços de 
transporte coletivo de maneira regular e adequada à 
população seria o motor da possibilidade de se executar a 
proposta deste projeto de lei.  

 
 
2.3 EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA – SEGURANÇA JURÍDICA 

 
       Visto as questões acima, embora exista base  

jurídica para tanto, ainda pairam muitas questões que 
comprometem a exequibilidade do projeto de lei em exame. 

 
       As empresas possuem capacidade para honrar a 

aquisição do montante do vale transporte? Em quanto tempo 
isso seria realizado? Qual o número de vale-transportes que 
corresponderia ao valor do crédito? Qual seria o montante 
da arrecadação atual das empresas que fundamentaria o 
encaminhamento deste projeto de lei de auxílio? Como as 
empresas planejam honrar o valor repassado pelo poder 
público?  Qual a garantia que será indicada para a operação?  

 
Basicamente, os fundamentos da proposta não 

possuem ilegalidade, como restou explanado anteriormente; 
todavia, várias questões merecem ser didaticamente 
respondidas para o fim de se garantir a segurança jurídica 
da operação, tendo em vista que o prazo para conclusão do 
contrato de transporte coletivo na cidade já encontra-se em 
vias de conclusão em poucos anos, o que emprestaria muita 
insegurança quanto ao cumprimento dos compromissos 
assumidos pelas empresas. 

Além do mais, deve-se registrar que a iniciativa 
não veio acompanhada da documentação acerca do impacto 
orçamentário (art.16, LRF), muito embora o projeto contenha 
proposta de significativo valor para os cofres do município.  
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      Nessa situação, este departamento entende 
várias questões ainda permanecem não documentadas e 
justificadas, o que desautorizaria a viabilização da 
proposição como um todo, ante a geração de ilegalidade e 
insegurança jurídica à operação pretendida.  

 
      Com base em tais ponderações, opina-se pelo 

retorno da presente proposição ao digno autor para que sejam 
expostas aos parlamentares as questões antes referidas, além 
da documentação orçamentária pertinente, para que de maneira 
articulada e transparente os membros desta casa possam 
analisar todos os aspectos que fazem parte do projeto. 

        
       A conclusão jurídica deste departamento 

encontra lastro na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 
nº101/00) e da Transparência Pública (Lei nº12.527/11, 
art.7º, VI). 

                                                                                
   Por derradeiro, devemos referir que a proposta 
não apresenta impedimento sob o aspecto eleitoral, eis que 
o projeto não gera vantagem a eventual candidato ao pleito 
no presente ano, além do fato deste município encontrar-se 
sob a égide do estado de emergência, nos termos do §10, 
artigo 73, da Lei 9.504/97. 

 
 

III – CONCLUSÃO                                
 

      Isto posto, com base nas ponderações acima, 
conclui-se ao ilustre relator deste Projeto de Lei 
nº112/2020, que a presente proposição merece retornar ao 
seu digno autor para que sejam respondidas as seguintes 
questões, em nome da segurança jurídica à proposta:  

 
a) em quanto tempo isso seria honrada a 

aquisição dos créditos de vale-transporte?  
b) qual o número de vale-transportes que 

corresponderia ao valor do crédito?  
c)Qual seria o montante da arrecadação atual 

das empresas que fundamenta o encaminhamento deste projeto 
de lei de auxílio (planilha dos custos/capacidade para 
pagamento)?  

d)qual a garantia que será indicada para a 
operação (art.31, III, Lei nº8666/93)? 
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      Os itens acima, além de comporem futuramente o 
corpo do projeto, servirão para mostrar de maneira 
transparente aos parlamentares e à comunidade as condições 
de execução da proposição, permitindo a análise de todos os 
aspectos da iniciativa (Lei da Transparência Pública-Lei 
nº12.527/11, art.7º, VI).  

 
      Deve-se registrar, ainda, que a iniciativa não 

veio acompanhada da documentação acerca do impacto 
orçamentário (art.16, LRF). 

 
Por outro lado, não vislumbra-se impedimento da 

lei eleitoral ao expediente, eis que a proposta não geraria 
vantagem a eventual candidato ao pleito do presente ano, 
além de levar-se em consideração o estado de emergência em 
vigor no município, nos termos do §10, artigo 73, da Lei 
9.504/97. 

 
É o parecer.                       
    
Foz do Iguaçu, 14 de setembro de 2020. 

 
 

       José Reus dos Santos 
      Consultor Jurídico VI 
         Matr.nº200866 


