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ABERTOS OS TRABALHOS DA PRESENTE SESSÃO DO CONSELHO DE 1 
TRÁFEGO DO DAER/RS, no dia 05 de fevereiro de 2019, às 12:15 horas, no 2 
plenário do referido Conselho, sito à Av. Borges de Medeiros, n.º 1.555, 8º andar, na 3 
cidade de Porto Alegre - RS, sob a presidência do Senhor Lauro Roberto Lindemann 4 
Hagemann. Satisfeito o quorum regulamentar. O Senhor Presidente submete ao 5 
Colegiado a apreciação da Ata nº 3.568, 29 de janeiro de 2018, sendo as mesmas 6 
aprovadas por unanimidade pelas representações presentes. A seguir, observou-se 7 
a ORDEM DO DIA: PROA - 16/0435-0022263-1- EMPRESA COLETTO 8 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA - requer relevação do Auto de Infração nº 9 
02.133.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-10 
Relato e da revisão Gilberto Mattos da Silva, representante da Bancada do Governo 11 
e Paulo Rogério Soares Leites, representante do FRACAB. -.-. A seguir, o Senhor 12 
Presidente coloca a matéria em discussão, ocasião em que o Conselheiro Relator, 13 
relata: Senhor Presidente, Senhores Conselheiros. Trata: A empresa, COLETTO 14 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA, registrada no DAER sob o nº 8246, requer a 15 
relevação do auto de infração nº 02133 emitido em 12/03/14, por infringir a resolução 16 
5295/10 – Grupo V – alínea L: “condutor não possuir vínculo empregatício com a 17 
empresa proprietária do veículo, salvo ser ele proprietário ou sócio”. A empresa foi 18 
notificada transportando um grupo de pessoas com origem em Guarani das Missões 19 
e destino em Não-Me-Toque/RS e, no momento da abordagem, o motorista, senhor 20 
Junior Netto, não apresentou nenhum documento comprobatório de vínculo com a 21 
empresa transportadora. Em sua defesa, a empresa anexa como documento 22 
comprobatório, o registro de Empregado do condutor, com data de admissão de 23 
01/03/14, portanto anterior a data da notificação. Este é o relato Analisando a 24 
documentação apresentada, considero insuficiente como comprovação de vínculo 25 
empregatício, tendo em vista que o reconhecimento em cartório das assinaturas 26 
(empregado e empregador), é posterior a data da notificação, bem como a 27 
assinatura do empregador não ter validade, pois o mesmo retirou-se da sociedade 28 
da empresa 03 anos antes. Tendo em vista o acima exposto, voto pela 29 
MANUTENÇÃO   do  Auto  de  Infração  02133.-.-.Presidente  coloca  a  matéria  em 30 
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 julgamento e, o Conselho de Tráfego do DAER/RS; CONSIDERANDO o relato e a 33 
revisão proferidos pelos Conselheiros supracitados; CONSIDERANDO os debates 34 
havidos; CONSIDERANDO que não contém nos autos novos fatos; 35 
CONSIDERANDO o encaminhamento de voto dos Senhores Conselheiros, cujos 36 
fundamentos acolhe, RESOLVE por unanimidade  de votos: 1) pelo não 37 
provimento do pedido formulado no proa 16/0435-0022263-1; e 2) pela manutenção 38 
do Auto de Infração nº 02.133, aplicada a EMPRESA COLETTO TRANSPORTES E 39 
TURISMO LTDA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-40 
PROA - 17/0435-0051243-0 -  EMPRESA DINARTE VALDOIR MELLO DA LUZ-41 
ME. requer relevação do Auto de Infração nº 9.231.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-42 
Relato e da revisão Gilberto Mattos da Silva , representante da Bancada do Governo 43 
e Paulo Rogério Soares Leites, representante do FRACAB. -.-. A seguir, o Senhor 44 
Presidente coloca a matéria em discussão, ocasião em que o Conselheiro Relator, 45 
relata: Senhor Presidente, Senhores Conselheiros. Trata: Entre a data do 46 
recebimento para interposição de Recurso (09/10/17) e a data do Cadastramento 47 
Eletrônico do Recurso (08/12/17) decorreu 60 dias, portanto este RECURSO é 48 
INTEMPESTIVO. RESOLVE por unanimidade de votos: 1) pelo não provimento do 49 
pedido formulado no proa 17/0435-0051243-0; e 2) pela manutenção do Auto de 50 
Infração nº 9.231, aplicada a EMPRESA DINARTE VALDOIR MELLO DA LUZ-ME.-51 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-52 
PROA - 18/0435-0029872-8 -  EMPRESA E. R. WILLICH E CIA LTDA / NÃO-ME-53 
TOQUE/RS – Solicita retirada de pontos de paradas intermediárias a menos de 54 
1.500 metros.-.-.Publicada na pauta DTR nº 037/2018.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-55 
Relato e da revisão Ricardo Moreira Nuñez, representante da Bancada do Governo 56 
e Paulo Rogério Soares Leites, representante do FRACAB. -.-. A seguir, o Senhor 57 
Presidente coloca a matéria em discussão, ocasião em que o Conselheiro Relator, 58 
relata: Senhor Presidente, Senhores Conselheiros. Trata, Trata, o presente 59 
expediente, de solicitação da empresa E R WILLICH E CIA LTDA., autorizada à 60 
prestação dos serviços de estação rodoviária de 4ª Categoria na localidade de Não 61 
Me Toque, buscando a restrição ao embarque de passageiros em paradas de ônibus 62 
distantes a menos de 1.500 m da estação rodoviária, como determina o Decreto 63 
nº 21.072/71 em seu art. 35. Cita quatro paradas que estariam a menos de 1.500 m 64 
da estação rodoviária, apresentando sua localização e respectivas distâncias do 65 
terminal. O processo foi publicado na Pauta DTR-037/2018, sem impugnações ou 66 
considerações. A Superintendência de Terminais Rodoviários – STR solicitou à 67 
6ª Superintendência Regional – Passo Fundo que realizasse as medições das 68 
distâncias até os pontos de paradas citados. Com as medições realizadas, a STR se 69 
manifesta pela manutenção apenas do ponto de parada localizado na Av. Waldomiro 70 
Graeff, nº 2.444, Santo Antônio, tendo como ponto de referência o Atacado Cotrijal, 71 
que está localizado a 1.578 m da estação rodoviária. É o relatório. Voto: Como vem 72 
sendo debatido neste Conselho, sabe-se que o DAER até pode determinar a 73 
redução do limite da distância entre as paradas e as estações rodoviárias, através 74 
de Resolução deste Conselho de Tráfego e que em muitos casos a distância de 75 
1.500 m pode parecer excessiva, mas a regulamentação criada há já bastante tempo 76 
tem o intuito de proteger a viabilidade econômico-financeira das estações 77 
rodoviárias, especialmente as de pequeno porte, como é o caso. O entendimento da 78 
STR também já é de conhecimento deste Conselho, apesar de não estar explicitado 79 
neste   expediente.  Assim,  considerando  as  informações  da  STR  e  buscando  a 80 
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 preservação do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros 83 
como um todo, e especialmente em relação a sua componente mais frágil, as 84 
estações rodoviárias, voto pelo deferimento parcial do requerimento formulado pelo 85 
Concessionário da Estação Rodoviária de Não Me Toque, proibindo o embarque e 86 
desembarque nos veículos das linhas intermunicipais nas paradas relacionadas, 87 
excetuando o ponto de parada distante a mais de 1.500 m do terminal, próximo ao 88 
Atacado Cotrijal. Ressaltando novamente, a possibilidade de se rever o tema no 89 
momento em que as empresas transportadoras que atendem o Município passarem 90 
a utilizar o sistema de bilhetagem eletrônica, o BP-e, nas linhas que operam na 91 
estação rodoviária e se utilizam dessas paradas, como já foi decidido anteriormente, 92 
buscando viabilizar que a comissão referente à receita advinda dos embarques 93 
naquelas paradas reverta para a Estação Rodoviária de Não Me Toque. -.-.-94 
Presidente coloca a matéria em julgamento e, o Conselho de Tráfego do DAER/RS; 95 
CONSIDERANDO o relato e a revisão proferidos pelos Conselheiros supracitados; 96 
CONSIDERANDO os debates havidos; CONSIDERANDO que não contém nos 97 
autos novos fatos; CONSIDERANDO o encaminhamento de voto dos Senhores 98 
Conselheiros, cujos fundamentos acolhe, RESOLVE por unanimidade  de votos:1) 99 
pela retirada da parada a menos de 1.500m da estação rodoviárias; localizadas na 100 
Av. Waldomiro Graeff, nºs 1159 – 1766, Av. Guilherme Augustin, nº 121; e 2) 101 
autorizando a permanência do ponto de parada localizado à 1.578m, ou seja em 102 
frente  ao nº 2444 da Av. Waldomiro Graeff  - Santo Antônio tendo como referencia o 103 
Atacado Cotrijal.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-104 
PROA - 18/0435-0025489-5 - ESTACAO RODOVIARIA DE ENCANTADO LTDA - 105 
requer que os pontos de paradas devem estar localizados no mínimo a 1.500 metros 106 
das Estações.    Publicada na pauta DTR 028/18.-.-.- Impugnações: Empresa Bento 107 
Gonçalves de Transportes Ltda. e Expresso São José Ltda.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-108 
Relato e da revisão Ricardo Moreira Nuñez, representante da Bancada do Governo 109 
e Paulo Rogério Soares Leites, representante do FRACAB. -.-. A seguir, o Senhor 110 
Presidente coloca a matéria em discussão, ocasião em que o Conselheiro Relator, 111 
relata: Senhor Presidente, Senhores Conselheiros. Trata, o presente expediente, de 112 
solicitação da empresa ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ENCANTADO LTDA., 113 
concessionária dos serviços de estação rodoviária de 3ª Categoria na localidade de 114 
Encantado, buscando a restrição ao embarque de passageiros em paradas de 115 
ônibus distantes a menos de 1.500 m da estação rodoviária, como determina o 116 
Decreto nº 21.072/71 em seu art. 35. Cita quatro paradas que estariam a menos de 117 
1.500 m da estação rodoviária, apresentando sua localização e respectivas 118 
distâncias do terminal. O processo foi publicado na Pauta DTR-028/2018, com 119 
impugnação conjunta da EMPRESA BENTO GONÇALVES DE TRANSPORTES 120 
LTDA. e empresa EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES LTDA., sob a alegação de 121 
que essas paradas já vem funcionando a bastante tempo com a concordância da 122 
estacionária, consolidando a presente situação e que os usuários que embarcam 123 
nessas paradas passarão a se utilizar de transportes clandestinos ao se retirar as 124 
paradas. Dá destaque ainda, para a parada em frente ao Curtume Aimoré, que dista 125 
1.300 m do terminal (segundo o requerente essa distância seria de 1.100 m) e que 126 
se suprimida sujeitaria o usuário a atravessar a rodovia significando notório risco a 127 
sua segurança. A Superintendência de Terminais Rodoviários – STR se manifesta 128 
pela extinção dos quatro pontos de parada, considerando o disposto na legislação. É 129 
o relatório. Voto: Como vem sendo debatido neste Conselho,  sabe-se  que o DAER 130 
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até pode determinar a redução do limite da distância entre as paradas e as estações 133 
rodoviárias, através de Resolução deste Conselho de Tráfego e que em muitos 134 
casos a distância de 1.500 m pode parecer excessiva, mas a regulamentação criada 135 
há já bastante tempo tem o intuito de proteger a viabilidade econômico-financeira 136 
das estações rodoviárias, especialmente as de pequeno porte, como é o caso. O 137 
entendimento da STR também já é de conhecimento deste Conselho, apesar de não 138 
estar explicitado neste expediente. Já tenho me manifestado favorável aos debates 139 
que vêm ocorrendo a respeito desse tema e em situações específicas me parece 140 
bem conveniente que se aprofunde o entendimento dos reflexos ocasionados pelas 141 
supressões ou manutenções de pontos de parada, caso a caso. Este é um caso que 142 
apresenta uma situação especial para uma das paradas e pode representar uma 143 
evolução em nossas convicções. A parada em frente ao Curtume Aimoré está 144 
distante 1.100 m do terminal em uma linha praticamente reta. Não apresenta o risco 145 
alegado pelas impugnantes de se atravessar a rodovia. A Av. Padre Anchieta tem 146 
uma extensão de 1.400m partindo da estação rodoviária até a rodovia ERS-129, 147 
onde ela termina. O fato de não se ter uma extensão superior a 1.500 m de distância 148 
na avenida, impede a implantação de uma parada, segundo a legislação, salvo em 149 
casos especiais. Pelo que entendo a respeito da definição dos 1.500 m de distância, 150 
essa extensão foi determinada para que, na pior situação, um usuário que esteja no 151 
meio do caminho não percorra a pé, mais do que 750 m, seja em direção ao terminal 152 
ou em direção à parada. No presente caso, não sendo possível se alcançar a 153 
distância de 1.500 m, os usuários do entorno do Curtume poderão ter a necessidade 154 
de se deslocar por até 1.400 m. O que não me parece justo nem razoável. 155 
Especialmente em uma cidade que, até onde apurei, não possui transporte coletivo 156 
urbano, pelo menos nesse trecho. Assim, considerando as informações da STR e 157 
buscando a preservação do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de 158 
Passageiros como um todo, e especialmente em relação a sua componente mais 159 
frágil, as estações rodoviárias, voto pelo deferimento parcial do requerimento 160 
formulado pelo Concessionário da Estação Rodoviária de Encantado, proibindo o 161 
embarque e desembarque nos veículos das linhas intermunicipais nas três paradas 162 
relacionadas com distâncias entre 300 e 600 m do terminal. Para a parada em frente 163 
ao Curtume Aimoré, distante 1.100 m do terminal, voto por sua manutenção 164 
provisória e que este expediente retorne à STR/DTR para aprofundar seu estudos a 165 
respeito dos reflexos aos usuários e à própria Estação Rodoviária. Após a realização 166 
desses estudos, que retorne a este Conselho para a decisão definitiva. Ressaltando 167 
sempre, a possibilidade de se rever o tema no momento em que as empresas 168 
transportadoras que atendem o Município passarem a utilizar o sistema de 169 
bilhetagem eletrônica, o BP-e, nas linhas que operam na estação rodoviária e se 170 
utilizam dessas paradas, como já foi decidido anteriormente, buscando viabilizar que 171 
a comissão referente à receita advinda dos embarques naquelas paradas reverta 172 
para a Estação Rodoviária de Encantado.-.-.Ocasião o SR. Carlos Eduardo Garcez 173 
Baethge  se manifestou pela impugnante .-.-.-.Presidente coloca a matéria em 174 
julgamento e, o Conselho de Tráfego do DAER/RS; CONSIDERANDO o relato e a 175 
revisão proferidos pelos Conselheiros supracitados; CONSIDERANDO os debates 176 
havidos; CONSIDERANDO que não contém nos autos novos fatos; 177 
CONSIDERANDO o encaminhamento de voto dos Senhores Conselheiros, cujos 178 
fundamentos acolhe, RESOLVE por unanimidade  de votos: 1) proibindo o 179 
embarque e desembarque nos veículos das linhas intermunicipais nas três paradas 180 
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relacionadas com distâncias entre 300 e 600 m do terminal, e 2) para a parada em 183 
frente ao Curtume Aimoré, distante 1.100 m do terminal, pela manutenção provisória 184 
e que este expediente retorne à STR/DTR para aprofundar seu estudos a respeito 185 
dos reflexos aos usuários e à própria Estação Rodoviária.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 186 
PROA - 16/0435-0010368-3 – EMPRESA AUTO VIAÇÃO VALE DO SOL LTDA  - 187 
requer relevação do Auto de Infração nº 04.080.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 188 
Relato e da revisão Luciana do Val de Azevedo, representante da Bancada do 189 
Governo e Paulo Rogério Soares Leites, representante do FRACAB. -.-. A seguir, o 190 
Senhor Presidente coloca a matéria em discussão, ocasião em que a Conselheira 191 
Relatora, relata: Senhor Presidente, Senhores Conselheiros. Trata, Processo nº 192 
16/0435-0010368-3 I – RELATO Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, 193 
assistência e demais presentes. Relato: A AUTO VIAÇÃO VALE DO SOL, registrada 194 
no Sistema RECEFITUR sob Nº 1609, foi notificada através de seu veículo de placas 195 
BYD-6231, no dia 29/04/2014, às 18:30, na RSC-287, km 124, município de Vale do 196 
Sol, na execução do trajeto Santa Cruz do Sul – Vale do Sol, através do Auto de 197 
Infração nº 04080, com base na Resolução 5295/2010, alterada pela Resolução 198 
5582/13, Artigo 50, Grupo V – não haver no veículo, original ou cópia da lista de 199 
passageiros, conforme estabelecido no Artigo 36. Acrescenta ainda que a empresa 200 
realizava fretamento empresarial. O requerente alegou em defesa prévia erro no 201 
enquadramento, uma vez que o artigo e inciso não estariam adequados à situação. 202 
Da análise do Auto de Infração nº 04080, não se verificou erro formal ou tampouco 203 
equívoco na tipificação da infração. II – VOTO Considerando o que está 204 
estabelecido na Resolução 5295/2010, alterada pela Resolução 5582/2013, voto 205 
pela MANUTENÇÃO do Auto de Infração nº 04080, aplicado à empresa AUTO 206 
VIAÇÃO VALE DO SOL..-.-.- Presidente coloca a matéria em julgamento e, o 207 
Conselho de Tráfego do DAER/RS; CONSIDERANDO o relato e a revisão proferidos 208 
pelos Conselheiros supracitados; CONSIDERANDO os debates havidos; 209 
CONSIDERANDO que não contém nos autos novos fatos; CONSIDERANDO o 210 
encaminhamento de voto dos Senhores Conselheiros, cujos fundamentos acolhe, 211 
RESOLVE por unanimidade  de votos: 1) pelo não provimento do pedido 212 
formulado no proa 16/0435-0010368-3; e 2) pela manutenção do Auto de Infração nº 213 
04080, aplicada a EMPRESA AUTO VIAÇÃO VALE DO SOL LTDA .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 214 
PROA – 16/0435-0006933-7 – EMPRESA MPL TRANSPORTE LTDA -  requer 215 
relevação do Auto de Infração nº 03.417.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 216 
Relato e da revisão Luciana do Val de Azevedo, representante da Bancada do 217 
Governo e Paulo Rogério Soares Leites, representante do FRACAB. -.-. A seguir, o 218 
Senhor Presidente coloca a matéria em discussão, ocasião em que a Conselheira 219 
Relatora, relata: Senhor Presidente, Senhores Conselheiros. Trata, A MPL 220 
Transporte LTDA, registrada no Sistema RECEFITUR sob Nº 6991, foi notificada 221 
através de seu veículo de placas IOJ-6647, no dia 28/03/2014, às 14:45, na ERS-222 
040, km 63, município de Capivari do Sul, na execução do trajeto Palmares do Sul – 223 
Porto Alegre, através do Auto de Infração nº 03417, com base na Resolução 224 
5295/2010, Artigo 50, Grupo VI, Alínea m – condutor não apresentar atestado de 225 
inspeção médica. As informações do Grupo de Análise de Defesa Prévia – GADP, 226 
são pela manutenção da aplicação do Termo de Notificação. O requerente alegou 227 
em recurso Erro Formal de preenchimento, e a nulidade do Ato por desacordo com 228 
termo aprovado pelo Conselho de Tráfego. Da análise do Auto de Infração nº 03417, 229 
não se verificou erro formal ou tampouco equívoco na tipificação da infração  ou no 230 

......... 231 

RES nº 
6850/19 



 6 

                                                                               Ata Ordinário nº 3.569– 05/02/19  232 
preenchimento dos dados. II – VOTO Pela Manutenção do Auto de Infração nº 233 
03417, aplicado à empresa MPL Transporte LTDA.-.-.Presidente coloca a matéria 234 
em julgamento e, o Conselho de Tráfego do DAER/RS; CONSIDERANDO o relato e 235 
a revisão proferidos pelos Conselheiros supracitados; CONSIDERANDO os debates 236 
havidos; CONSIDERANDO que não contém nos autos novos fatos; 237 
CONSIDERANDO o encaminhamento de voto dos Senhores Conselheiros, cujos 238 
fundamentos acolhe, RESOLVE por unanimidade  de votos: 1) pelo não 239 
provimento do pedido formulado no proa 16/0435-0006933-7; e 2) pela manutenção 240 
do Auto de Infração nº 03.417, aplicada a EMPRESA MPL TRANSPORTE LTDA.-.- 241 
ENCERRAMENTO: Às 13h.35min. (treze horas e trinta e cinco minutos) nada mais 242 
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos da presente 243 
Sessão, do que para constar, eu Maria Goreti Machado Pereira, secretaria do 244 
Conselho de Tráfego, lavrei e subscrevo a presente, ATA, que após lida e achada 245 
conforme vai assinada pela Presidência e demais Membros do Conselho de 246 
Tráfego.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-247 
 
 

____________________________________ 
PRESIDENTE 

 
 

_________________________________ 
REPRESENTANTE DO GOVERNO 

 
_______________________________________ 

REPRESENTANTE – FETERGS 
 

 
_____________________________________ 

REPRESENTANTE DO GOVERNO 

 
____________________________________ 

REPRESENTANTE – SAERRGS 
 

 
_____________________________________ 

REPRESENTANTE DO GOVERNO 
 

 
______________________________________ 

REPRESENTANTE - FRACAB 

 
______________________________________ 

REPRESENTANTE DO GOVERNO 

 
_____________________________________ 

REPRESENTANTE – SINDIRODOSUL 
 

 
___________________________________ 

REPRESENTANTE DO GOVERNO 

 
_____________________________________ 

SECRETARIA DO CT/DAER 
 

____________________________________ 
REPRESENTANTE DO GOVERNO 

 
 

RES nº 
6851/19 


