
 

  

 

 

DECISÃO Nº 034/2018 

 

INTERESSADO: GERÊNCIA DE CONTROLE, REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE 

TRANSPORTE COLETIVO E DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS - AGIR. MUNICÍPIO DE 

INDAIAL – EMPRESA AUTO VIAÇÃO RAINHA LTDA. 

 

OBJETO: Análise ao Procedimento Administrativo nº 062/2018 – Pedido de Reajuste 

Tarifário dos serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiros do município de 

Indaial – SC. 

 

Breve relatório 

Inicialmente ratifico e convalido o Parecer Jurídico nº 0103/2018, bem como o Parecer 

Administrativo, ambos documentos que integram o presente procedimento. Adoto como razões 

de decidir, os fundamentos econômicos acostados e também as citações dos textos legais, muito 

bem expostos, sempre de modo a dar, além das análises técnicas necessárias, os fundamentos 

econômicos e jurídicos aplicáveis ao caso em tela. 

Ambos os pareceres, com justo convencimento apontam para a impossibilidade de se aplicar 

uma revisão, como solicitado pela empresa, que na realidade, detém o serviço de forma precária, 

com base em um Decreto Municipal de Permissão. Não nega a permissionária, ter sido 

beneficiado por reajustes anteriores e que, mesmo assim, o que se impõe é uma revisão das 

tarifas e preços praticados. Junta, de sua parte, planilhas com valores e outras informações. 

O Parecer Jurídico, com muita precisão, aponta que o último reajuste é datado de agosto de 

2017, o que, pela aplicação da Lei nº 8.666/93, impede novo reajuste e, por outro lado, o Decreto 

de Permissão não autoriza a revisão solicitada.  

Todos os argumentos legais apresentados, servem também como base e sustentação legal para 

a tomada desta decisão. Tanto a aplicação legislativa, por si só impede tal medida, e as doutrinas 

e jurisprudências apontadas, corroboram no mesmo sentido e diapasão. 

O que não se pode negar, é o direito de pedir da empresa, até porque pelos números apurados, 

o exercício da atividade, tal como está sendo prestado, aponta para vários desequilíbrios de 

ordem econômico-financeiras, que no entendimento técnico da agência, devem ter uma solução 
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urgente, tanto de ordem legal como de ordem de gestão e funcional, sob pena de comprometer, 

para todas as partes envolvidas e interessadas, situações contrárias ao pleno funcionamento do 

sistema, mesmo que de modo precário. 

Já em outra oportunidade, a agência, por intermédio de seus técnicos, expediu orientações e 

determinações para que a administração pública municipal tomasse providências para a 

regularização da situação, que em parte vem sendo atendida, como a elaboração de novo edital 

para o serviço de transporte coletivo de passageiros na cidade de Indaial. 

Por tudo que foi apresentado nos Pareceres já mencionados, a decisão dessa Diretoria apoia-se 

em especial no art. 37, inciso XXI, da CF, art. 55, inc. III, art.  65, inc. II, § 8º, da Lei nº 8.666/93 

e mais a Lei Federal nº 10.192/2001, art. 1º, 2º e 3º e nas demais precisas legal e econômicas, 

apontada, para não acatar o pedido de revisão, pelos seus próprios princípios legais e nem acatar 

o pleito em forma de reajuste, uma vez que não transcorridos mais de uma (01) ano, desde a 

data do último reajuste concedido.  

Reconhecer qualquer dos dois pleitos (revisão e ou reajuste) seria ingressar no terreno das 

ilegalidades e trazer consequências deveras prejudiciais aos envolvidos. 

Por tudo isso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela Empresa Auto Viação Rainha Ltda., 

em sua totalidade. 

Recomenda-se, uma vez mais, que a administração pública municipal, por intermédio de seus 

órgãos competentes e legais, agilize as tomadas de decisão para o lançamento de um novo edital 

de concessão dos serviços de transporte coletivo municipal, e dessa forma, possa, em futuro 

muito próximo, fazer a gestão de tal obrigação sem toda a segurança jurídica necessária e 

fundamental. 

Publique-se e registre-se, com as cautelas legais e necessárias, e que sejam intimadas as partes, 

para querendo, apresentar, no prazo legal, recurso para análise do Comitê de Regulação. 

 

 

Blumenau, 30 de abril de 2018 

 

Heinrich Luiz Pasold 

Diretor Geral 


