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DECISÃO Nº 34/2017  

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 032/2017 

 

OBJETO: ACOMPANHAMENTO/INSTRUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

OBJETIVANDO A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 

DO MUNICÍPIO DE INDAIAL/SC. 

SOLICITANTE: MUNICÍPIO DE INDAIAL, ATRAVÉS DA ASSESSORIA 

JURÍDICA.  

INTERESSADOS: MUNICÍPIOS DE INDAIAL E AUTO VIAÇÃO RAINHA LTDA.  

 

1. DA ANÁLISE/RELATÓRIO 

 

Antes de adentrar no mérito em si, é necessário pontuar que o Procedimento 

Administrativo nº 032/2017, ora em análise, foi instaurado objetivando fazer o 

acompanhamento da concessão do serviço de transporte coletivo do município de Indaial. No 

entanto, na medida do desenvolvimento dos trabalhos, a administração municipal encaminhou 

o pedido de revisão/reajuste apresentado pela Concessionária
1
. Isso em razão da aprovação do 

Novo Protocolo de Intenções aprovado por legislação específica
2
, que delegou a regulação do 

serviço de transporte público. 

Através do Parecer Administrativo nº 34/2017, de lavra da equipe técnica responsável 

pela análise econômico-financeira, uma das atribuições da AGIR, dentre outras, como 

apontado de forma magistral sob o título de 1. DA IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA 

REGULADORA, p. 1 e 2, daquela peça, sem medo de qualquer equívoco, extrai-se que o 

procedimento referenciado foi instaurado, inicialmente visando obter informações gerais 

sobre o transporte coletivo que se realiza no município de Indaial, um de nossos regulados.  

Já à página 3 do referenciado Parecer, acha-se caracterizada a empresa Auto Viação 

Rainha Ltda., que detém a concessão precária da exploração do transporte coletivo de 
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passageiros do município
3
 acima já identificado, trazendo ao conhecimento geral, até breve e 

válido e interessante histórico, que por certo, é desconhecido pelas gerações mais modernas 

da região. Faz também um breve e necessário relatório dos fatos, destacando com precisão na 

documentação acostada, dos pleitos da Concessionária, bem como aponta reuniões e contatos 

com o responsável da empresa, Senhor Célio Roberto Hostins, Gerente Administrativo. Parte 

então, a equipe, para a análise da situação, e cita, a título de legalidade, o Protocolo de 

Intenções, que é também o Contrato de Programa, bem como a legislação federal aplicável ao 

caso em apreciação. Nas páginas que seguem, o trabalho se detém na análise das formas de 

reajuste, apresentando e sedimentando as considerações e as conclusões em tabelas 

reconhecidas e aceitas para a apreciação dos pedidos da Concessionária e aos anseios da 

municipalidade, diante da precariedade da “concessão” dos serviços.  

E, conclui o Parecer, de que mesmo em existindo a precariedade, é obrigatório dar ao 

“aparente Contrato”, meios de remuneração e pagamentos, sob pena de, em um primeiro 

momento, ocorrer um indevido enriquecimento ilícito por parte da administração pública. Não 

cabe, neste procedimento de reajuste/revisão, perquirir a legalidade de todos os atos 

praticados ou não que levaram a tal situação. Cabe sim, em solidariedade e reconhecimento ao 

trabalho técnico da equipe acima citada, reconhecer a precariedade da concessão e a 

necessidade de se proceder, sem mais delongas, medidas com vistas à regular e aplicar justa 

remuneração pelos serviços já executados. Assim, em conclusão, o parecer é no sentido de 

acatar o pedido de reajuste, de se fazer uma revisão para avaliação do equilíbrio 

econômico/financeiro para aferição real desta situação, através da continuação deste 

procedimento. Além disso, pugna também que sejam envidadas medidas urgentes para o 

lançamento de um Edital de Concessão, em atenção aos atuais marcos legais, das exigências 

do Ministério Público, bem como das novas regras apontadas pelo Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina.  

Dentro das premissas da agência reguladora, aqui leia-se AGIR, também há o cuidado 

técnico de apoiar a Decisão em Parecer Jurídico e este foi lavrado e lançado neste 

procedimento sob o nº 062/2017, que faz breve relato dos fatos, atenta para a forma “precária” 

dos serviços e a obrigação legal da Agência para desencadear medidas legais para o 

cumprimento daquele município. Ingressa na análise dos entendimentos sobre o que são 
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reajustes e o que seriam as revisões, juntando doutrinas e jurisprudências, e, de forma bastante 

didática, aponta caminhos para a aplicação do índice aproveitável para o reajuste. Finaliza 

apontado como sendo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, o critério ideal para 

ser aplicado ao reajuste, e, do mesmo modo, aponta doutrinas e jurisprudência aplicável ao 

caso. De forma objetiva, e, por força de suas convicções, indica o percentual de 7,81% (sete 

vírgula oitenta e um por cento) e aponta para uma tarifa de R$ 3,94 (três reais e noventa e 

quatro centavos). De modo bastante ilustrativo, também esse Parecer avança sobre o 

arredondamento dos valores e, na falta de uma normativa específica, suplementarmente, 

aponta a prática adotada para estes casos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – 

ANTT, recomendando que cabe ao executivo municipal escolher o valor arredondado à ser 

praticado. Termina sua argumentação, indicando providências ao município no sentido de que 

seja providenciada a regularização da situação de “precariedade” do serviço de transporte 

coletivo municipal. 

Esse o necessário e mínimo relatório. 

 

2. DA DECISÃO FINAL 

 

Antes de ingressar na análise e Decisão do mérito, ratifico in totum os termos do 

Parecer Administrativo nº 34/2017 e do Parecer Jurídico nº 062/2017 e que integram o 

presente Procedimento e também como causa de decidir. Dentre as várias atribuições 

delegadas pelos municípios consorciados que compõem essa Agência Reguladora, 

denominada e conhecida como AGIR, cabe ao Diretor Geral, a prolação de Decisões 

terminativas e de mérito, em todos os Procedimentos instaurados pelos diversos setores desta 

entidade regulatória. Faz-se nesse diapasão, às vezes da primeira instância julgadora.  

É, portanto, por intermédio desta Decisão, a linha a ser adotada, smj. pelo Executivo 

do município de Indaial, no que tange ao serviço de transporte municipal de passageiros, que 

hoje, como demonstrado pelos documentos acostados e pelas anotações dos Pareceres, que 

hoje está servindo aquela municipalidade, de modo precário. Não há, por parte da AGIR e de 

seu corpo técnico, nenhum receio em apontar os desvios, quase que tornados rotineiros, na 

gestão desse Contrato. Melhor dizendo, na falta, até então, de uma gestão mínima necessária. 

Por outro lado, até o presente momento, não têm a Agência, qualquer motivação ou estudo de 
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mérito para a situação, que tenha ou possa apontar quaisquer prejuízos, em relação ao Poder 

Público municipal.  

Expressar, nesta oportunidade, qualquer juízo de valor poderá causar problemas outros 

que podem, em tese, provocar desarranjos institucionais e até o cancelamento dos serviços, 

mesmo que possíveis de reclamos, que porventura venha por conta dos munícipes. Não foram 

disponibilizados para qualquer aferição e/ou conhecimento da AGIR, elementos que possam 

possibilitar tais análises, por isso, neste momento, não consideradas. 

De todo o processado fica muito claro que o serviço de transporte coletivo realizado 

no município de Indaial, não atende os regramentos gerais e legais que em tese deveriam estar 

guarnecendo essa relação contratual entre o Poder Público e a iniciativa privada. O que não 

pode deixar de ser considerado, mesmo que tal situação está latente, são as tentativas que vem 

sendo feitas pelo Executivo municipal para a regularização do serviço. 

Houve mesmo, uma tentativa de uma licitação para tal, mas que restou não 

aproveitada e mesmo, face à determinação liminar emanada do judiciário, o serviço continuou 

sendo prestado. Concluídos os trâmites, mesmo assim, diante dos fatos, até o presente 

momento a precariedade
4
 continua vigindo e o serviço executado. Fato que não pode ser 

negado. Fazer uma interrupção nesse momento, também não seria o melhor dos mundos, pois 

os prejudicados seriam os usuários, que por outro lado, não podem e nem contribuíram para 

tal. 

De outra banda, a Agência, dentro de suas competências delegadas e atribuições daí 

decorrentes, instada a se pronunciar, deve fazê-lo, respeitados os direitos, a tecnicidade, a 

imparcialidade, além da transparência e moralidade pública. Não se pode ignorar que existe 

entre as partes (município de Indaial x Auto Viação Rainha Ltda.), um Contrato, hoje 

classificado, smj, de precário, para a execução do transporte público municipal. 

Por parte da Agência, a preocupação com o atual estado da situação, mesmo antes de 

ser demandada, já vem se inteirando da situação dos serviços acima citados, uma vez que em 

sua forma de constituição (Consórcio Público), é embasada pela Lei Federal nº 11.107/05, e 

ainda pela Lei Federal nº 12.587/2012, que cuida da Política Nacional de Mobilidade Urbana 

e demais dispositivos e normas legais. A Agência, por isso, antes de tomar conhecimento e se 

manifestar sobre o pedido ora apresentado pela Auto Viação Rainha Ltda., por intermédio do 
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município de Indaial, contratou serviços especializados para análise prévia dos serviços que 

seriam regulados, como ora efetivamente o são. Esse material, elaborado pelo Escritório FEY 

PROBST & BRUSTOLIN Advocacia, de lavra do Dr. Marcos Fey Probst, como apresentado 

às folhas 4 e 5, do citado Parecer, sob o item 2. MUNICÍPIO DE INDAIAL, concluído sob o 

subitem 2.12, e que integra o presente Procedimento. Naquele Parecer, datado de 06/01/2015 

já restou apontada a precariedade da concessão (?) do transporte coletivo, dentre outros onze 

(11) situações que necessitavam de ajustes/correções.  

Colocada assim a situação, um dos pilares da regulação, em todos os seus âmbitos, é a 

obrigação da garantia da situação econômico-financeira destes instrumentos, não havendo, 

aqui e agora, o questionamento da legalidade. A discussão aqui deve ater-se aos serviços 

prestados de forma continuada ao poder público e a sua viabilidade de sustentação. Até 

porque, como já mencionado, nenhuma informação foi ou encontra-se disponibilizada para 

aferição pormenorizada dos serviços prestados. 

Assim, a presente Decisão fica circunstanciada na possibilidade de conceder um 

reajuste/revisão ao Contrato precário, qual será o percentual a ser aplicado e baseado em que 

indicador, o lapso temporal contemplado, além de eventuais outras           

recomendações/determinações apontadas para execução/cumprimento das partes envolvidas. 

 

2.1.1 DA OPORTUNIDADE DO PEDIDO DE REAJUSTE 

 

Com a edição da Lei Municipal nº 5.397, de 17 de abril de 2017, o município 

Concedente, delegou para a AGIR, a regulação, o controle e  a fiscalização, também do 

serviço de transporte público coletivo, e assim, perfeitamente legal o pleito da Concessionária, 

mesmo entendendo que tal Contrato hoje vigora em situação de precariedade. Mesmo sob tal 

condição, a de precariedade, não é possível, sob o aspecto legal de regulação, deixar que a 

remuneração do mesmo seja corroída, a grosso modo, por fatos alheios, em tese, contra a 

vontade do prestador do serviço concedido. Muito pertinente o Parecer Jurídico nº 062/2017, 

que em seus itens 11 a 13, fundamenta o reajuste e a partir do item 14, depois de apontar 

como índice de reajustamento o IPCA, apresenta, até o item 19, inclusive, a fundamentação 

doutrinária e legal para a utilização do mesmo. Tais argumentos ali expressos integram 

também essa Decisão, a título de fundação legal.  
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2.2  DO ÍNDICE APROVADO  

 

Para a aplicação, a Agência Reguladora tem o seu entendimento fundamentado 

entre a data do último reajuste ( Decreto Municipal de Indaial nº 1.722/16, de 21/01/2016)  até 

julho deste ano, período esse que corresponde a dezenove meses (19), quando o correto 

deveria ter sido um período de doze (12) meses, mas efetivamente não observado pelo Poder 

Público municipal à seu tempo. Para isso utiliza-se a tabela abaixo, extraída do Parecer 

Administrativo em anexo:  

 

Quadro 1 – Evolução do IPCA janeiro/2016 a julho/2017. 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDORAMPLO – IPCA 

 

Nº Mês/ano 
Índice do mês 

(em %) 
Índice Percentual 

1 Jan/16 1,27 1,012700 1,270000 

2 Fev/16 0,9 1,021814 2,181430 

3 Mar/16 0,43 1,026208 2,620810 

4 Abr/16 0,61 1,032468 3,246797 

5 Maio/16 0,78 1,040521 4,052122 

6 Jun/16 0,35 1,044163 4,416305 

7 Jul/16 0,52 1,049593 4,959269 

8 Ago/16 0,44 1,054211 5,421090 

9 Set/16 0,08 1,055054 5,505427 

10 Out/16 0,26 1,057797 5,779741 

11 Nov/16 0,18 1,059701 5,970145 

12 Dez/16 0,30 1,062881 6,288055 

13 Jan/17 0,38 1,066919 6,691950 

14 Fev/17 0,33 1,070440 7,044033 

15 Mar/17 0,25 1,073116 7,311643 

16 Abr/17 0,14 1,074619 7,461879 

17 Maio/17 0,31 1,077950 7,795011 

18 Jun/17 -0,23 1,075471 7,547083 

19 Jul/17 0,24 1,078052 7,805196 

FONTE: Adpatado IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices 

de Preços ao Consumidor. Acesso em: 08 ago. 2017.   
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2.3 CONCLUSÃO 

 

Pelo que acima foi exposto, a Direção Geral decide pelo provimento, em parte, do 

pedido formulado pela empresa Concessionária Auto Viação Rainha Ltda., não acatando a 

alteração do percentual de 50% (cinquenta por cento) da tarifa de estudante, uma vez que 

mesmo estando a situação em situação irregular, o antigo Contrato, em momento algum prevê 

tal alteração, por isso, rejeitado esse pedido, é, subsequentemente, considerado o subsídio 

mensal, o qual também não se altera, acompanhando o reajuste acima. 

Isto posto, dá-se provimento parcial aos pedido de reajuste, nos seguintes termos e 

condições: 

I. Utiliza-se para o reajuste do contrato, o percentual arredondado de 7,81% (sete 

vírgula oitenta e um por cento), e, aplicando-se esse percentual sobre a tarifa 

vigente de R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos), que resultará em R$ 

3,94 (três vírgula noventa e quatro centavos), aplicável a todos os valores do 

contrato vigente; 

II. Acatando o entendimento expresso no Parecer Jurídico deste Procedimento, em 

especial os itens 22 e 23, quando, de forma bastante objetiva e justificada, 

aponta para o arredondamento da tarifa, visando a praticidade e a eventual 

dificuldade de troco, louvando-se em decisão normativa da ANTT (cópia nos 

autos). Decide a Agência de regulação e recomenda, o arredondamento da tarifa 

que deverá ser fixada em R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos), 

abrangendo o período cumulativo do IPCA compreendido entre os meses de 

janeiro de 2016 até o mês de julho de 2017; 

III. O reajuste passa a vigorar a partir do décimo primeiro dia, após a publicação, na 

imprensa oficial do município de Indaial, pelo Poder Concedente;  

IV. Para a validade efetiva da aplicação do reajuste, o município de Indaial, através 

do Executivo, deverá expedir Decreto correspondente, além de dar ampla 

publicidade do aumento, pelos meios de informações com abrangência local, 

bem como dar conhecimento da Decisão à empresa Concessionária, no mesmo 

prazo de 10 (dez dias), a qual igualmente deverá dar ampla publicidade aos seus 

usuários previamente à aplicação do reajuste tarifário; 
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V. A autorização para o reajuste ora concedido, não determina o encerramento do 

Procedimento Administrativo nº 34/2017, ao contrário, diante da realidade do 

Contrato, deverá haver o continuação do Procedimento, para concluir o 

acompanhamento do Contrato, e, de forma incidental, ex-offício, determina-se a 

abertura de um procedimento de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, para 

apuração da real situação econômico-financeira do mesmo. Tal Decisão vem 

lastreada na informação da Auto Viação Catarinense Ltda., que em seu pedido 

argumenta que o valor da tarifa estaria defasado; 

VI. Fica determinado também que seja encaminhado a Agência Reguladora, cópia 

da tabela tarifária, devidamente atualizada, bem como fazer a comprovação das 

publicações legais e de divulgação realizadas pelo Município e pela 

Concessionária, bem comprovar a entrega oficial dos documentos desta Decisão 

à Concessionária. 

 

2.4 MEDIDAS COMPLEMENTARES 

 

Como medida complementar desta Decisão, a Agência determina que o município 

de Indaial, por intermédio de seu executivo, manifeste-se expressamente sobre o andamento 

do novo procedimento licitatório, que tem como meta, a regularização da concessão do 

sistema de transporte coletivo de passageiros, fixando-lhe prazo de 30 (trinta dias). 

Igualmente, que seja, por parte da administração, determinado por ato legal, 

servidor ou órgão específico para a gestão do atual Contrato precário do transporte coletivo de 

passageiros, bem como para a futura concessão, que deverá ser agilizada, comunicando-se 

para a Agência quem/qual o indicado, também no prazo de 30 (trinta dias). 

Todas as exigências complementares acima serão objeto de avaliação e de análise 

no próximo pedido de revisão e/ou reajuste e o não atendimento e/ou cumprimento, poderá 

servir como redutor do índice a ser solicitado, salvo situações acordadas ou reconhecidas 

como não aplicáveis, após análise da AGIR. 

Extraia-se cópia desta, bem como dos demais documentos pertinentes e, 

encaminhe-se para as partes (leia-se: Executivo Municipal de Indaial e Presidente da Câmara 

de Vereadores de Indaial) para conhecimento e providências legais cabíveis. 
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A presente decisão entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão oficial de publicidade da AGIR, além de 

também ser publicado no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br. 

Não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINA-SE O 

ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo, uma vez recebidas as publicações. 

Essa a Decisão. 

 

Blumenau (SC), em 18 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 

http://www.agir.sc.gov.br/

