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ABERTOS OS TRABALHOS DA PRESENTE SESSÃO DO CONSELHO DE 1 
TRÁFEGO DO DAER/RS, no dia 10 de setembro de 2019, às 12:15 horas, no 2 
plenário do referido Conselho, sito à Av. Borges de Medeiros, n.º 1.555, 6º 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 3.599, 03 de setembro de 2019, sendo as mesmas 6 
aprovadas por unanimidade pelas representações presentes. A seguir, observou-se 7 
a ORDEM DO DIA: PROA – 18/0435-0035554-3 - EMPRESA CAIENSE DE 8 
ONIBUS LTDA – imposição de restrição no trecho Porto Alegre/Rio Branco. 9 
Republicação.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10 
Relato e da revisão Ricardo Moreira Nuñez, representante do Governo e Arnóbio 11 
Mulet Pereira, representante da FRACAB.  A seguir, o Senhor Presidente coloca a 12 
matéria em discussão, ocasião em que o Conselheiro Relator, relata: Este 13 
expediente trata do requerimento da empresa EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS 14 
LTDA. para o cumprimento de restrição no trecho Porto Alegre – São Sebastião do 15 
Caí pelas linhas das empresas BENTO GONÇALVES DE TRANSPORTES LTDA. E 16 
EXPRESSO CAXIENSE S/A. A empresa Caiense se apresenta como 17 
Concessionária de diversas linhas que eram de competência do Daer e passaram 18 
para a gestão da Metroplan. Em seu requerimento, a empresa Caiense alega que 19 
vem sofrendo desvio de receita danoso e predatório por serviços concedidos pelo 20 
Daer às empresa anteriormente referidas. As linhas citadas pela requerente são as 21 
seguintes: Da Empresa Caxiense, ambas com restrição Porto Alegre a São 22 
Sebastião do Caí. - Linha 841 - Porto Alegre – Caxias do Sul: 5 horários em cada 23 
sentido; - Linha 1357 - Novo Hamburgo – Feliz: 2 horários em cada sentido. Da 24 
empresa Bento Gonçalves, todas com restrição Porto Alegre a São Sebastião do 25 
Caí. - Linha 0757 - Porto Alegre – Serafina Correa: 1 horário em cada sentido; - 26 
Linha  1143  -  Porto Alegre – Bento Gonçalves: sem horários; - Linha 1056 - Porto  27 
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Alegre – Nova Prata: 3 horários no sentido interior x capital e 2 horários no sentido 30 
capital x interior; - Linha 0824 - Porto Alegre – Bento Gonçalves: 6 horários no 31 
sentido interior x capital e 2 horários no sentido capital x interior; - Linha 2559 - Porto 32 
Alegre – Farroupilha: 2 horários no sentido interior x capital e 1 horário no sentido 33 
capital x interior; - Linha 2559 - Porto Alegre – Farroupilha (Caseiros): 1 horário no 34 
sentido capital x interior; Afirma que todas as linhas possuem a restrição referida 35 
como medida de proteção aos mercados metropolitanos de âmbito mais restrito 36 
atendidos pela peticionária Caiense, mas que ao longo do tempo, em absoluto 37 
desrespeito à lei e aos contratos mantidos pelo Daer, afirmou-se o transporte 38 
indiscriminado de passageiros a partir de paradas existentes na localidade de Rio 39 
Branco, situada no perímetro urbano de São Sebastião do Caí, distante apenas 4 km 40 
do centro da cidade e já atendido pelas linhas metropolitanas da Empresa 41 
Caiense.O fato de as empresas Bento e Caxiense transportarem passageiros 42 
através do embarque e desembarque na seção Rio Branco possibilita a burla da 43 
restrição Porto Alegre – São Sebastião do Caí, visto o município como um todo, e 44 
que em seu entendimento a seção Rio Branco existe nas tabelas para possibilitar o 45 
transporte daquela localidade para mercados fora dos limites do segmento Porto 46 
Alegre – São Sebastião do Caí. Conclui afirmando que deve ser vedado às duas 47 
empresas o embarque e desembarque na seção Rio Branco que viole a restrição 48 
Porto Alegre – São Sebastião do Caí, e que não comporta dúvidas quanto ao 49 
entendimento de que a restrição deve abranger todo o território do município, 50 
incluindo a localidade de Rio Branco que se constitui mercado da empresa Caiense, 51 
e requer sejam coibidas pela fiscalização as irregularidades denunciadas através da 52 
aplicação das sanções previstas e que o Daer corrija as tabelas de preços das linhas 53 
que estão em desacordo com a restrição grafada nos contratos de concessão. A 54 
Requerente apresenta uma Declaração da Prefeitura de São Sebastião do Caí 55 
informando que o Bairro Rio Branco faz parte da Zona Urbana do Município de São 56 
Sebastião do Caí. Acompanham o requerimento, as tabelas de preços das linhas 57 
citadas e cópia dos respectivos contratos, Em nova oportunidade a empresa 58 
Caiense reitera seu pedido de providências para a correção das tabelas de preços 59 
das empresas Bento Gonçalves Transportes e Expresso Caxiense, respeitando as 60 
restrições contratuais referidas. Que o sistema de restrições veda o transporte em 61 
todo o município e não somente de rodoviária a rodoviária. Assim, se a seção Rio 62 
Branco localiza-se dentro dos limites do município, ela está abrangida pela restrição 63 
Porto Alegre – São Sebastião do Caí. Faz referência ao texto do contrato onde 64 
entende ser a origem da distorção, por conta da confusa grafia da restrição presente 65 
nos contratos e a reproduz: “Porto Alegre – Rio Branco inclusive extremos, para Rio 66 
Branco exclusive – Bom Princípio inclusive”, entendendo que deva ser lida como se 67 
assim estivesse escrita: “ do trecho Porto Alegre – Rio Branco exclusive para o 68 
trecho Rio Branco – Bom Princípio inclusive”, de forma que a verdadeira função é 69 
permitir o embarque de passageiros utilizando-se a seção Rio Branco para as 70 
paradas ao longo da ERS-122, no segmento “Rio Branco – Bom Princípio inclusive”. 71 
O expediente foi publicado na Pauta DTR 030/2018, com impugnações das 72 
empresas Expresso Caxiense e Bento Gonçalves Transportes. Em sua impugnação, 73 
a empresa Caxiense se manifesta no sentido de que o entendimento a respeito da 74 
restrição  apresentado  pela  empresa Caiense não pode prosperar, uma vez que a  75 
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localidade de Rio Branco sempre constou nas tabelas de preço do Daer como um 78 
ponto de partida e de destino para viagens de ônibus, com demanda que justifique a 79 
seção e sem gerar desequilíbrio entre oferta e demanda. Afirma que está claro que a 80 
restrição ao trecho em pauta refere-se ao segmento de estação rodoviária a estação 81 
rodoviária e não ao município como um todo, muito menos a uma localidade 82 
afastada como Rio Branco, já que entende a distância de 4 km como uma distância 83 
considerável da estação rodoviária de São Sebastião do Caí. O que não configuraria 84 
uma concorrência ilegal com o mercado atendido pela Requerente. Afasta o 85 
argumento de que a seção Rio Branco deveria servir apenas para transportar 86 
passageiros para os mercados que ultrapassassem os limites de Porto Alegre e São 87 
Sebastião do Caí, pois o motorista não pode impedir o desembarque de passageiros 88 
naquela localidade sob a justificativa de que a linha não deveria atender aquele 89 
mercado. Por fim, pede o indeferimento ao pedido da Requerente. A empresa Bento 90 
Gonçalves alega em sua impugnação que é claro que a restrição deve ser 91 
entendida, quando o ponto inicial ou terminal é uma cidade, com seu marco zero na 92 
sede da estação rodoviária respectiva. Ou seja, na linha da Requerente, Porto 93 
Alegre – São Sebastião do Caí, significa que ela parte da estação rodoviária de 94 
Porto Alegre e termina na estação rodoviária de São Sebastião do Caí. Afirma ser 95 
evidente que essa linha não atende as localidades que embora pertencentes ao 96 
município de São Sebastião do Caí, se situam entre a sede da rodoviária e os limites 97 
do município. Argumenta que em benefício da população usuária, não se pode 98 
decretar uma vedação ao transporte no local onde a empresa beneficiária da 99 
restrição não atende. Não podendo o pedido de restrição ser atendido porque ilegal, 100 
contra o interesse do usuário e atentatório ao mercado concedido da empresa 101 
impugnante, anexando documentos e tabelas. Acrescenta, que a empresa 102 
Requerente está pretendendo forçar o passageiro do interior do município, que 103 
sempre foi atendido por Bento e Caxiense a serem transferidos para a mesma, uma 104 
usurpação de mercados inédita e insólita. Quanto à diminuição no aproveitamento 105 
da linha, afirma que o argumento é equivocado, uma vez que não é causado por 106 
passageiros embarcados fora dos limites da restrição, já que essa restrição vem 107 
sendo cumprida nesse formato desde o início das linhas das empresa Bento e 108 
Caxiense. Que a queda de aproveitamento econômico da linha não é exclusividade 109 
da mesma, e sim de todo o sistema de transporte intermunicipal de passageiros. A 110 
Empresa Caiense se manifesta novamente, agora em réplica à impugnações 111 
apresentadas. Aos argumentos da Caxiense, inicia pelo fato da localidade Rio 112 
Branco sempre constar das tabelas de preços não a autoriza concluir que o referido 113 
transporte seja autorizado pelos contratos de concessão. Reafirmam que entende 114 
que a localidade de Rio Branco está inserida na restrição das linhas. Não entende 115 
como séria a alegação de que o mercado concedido à Caiense é “de estação 116 
rodoviária à estação rodoviária”. Afirma que a empresa Caiense atende aquela 117 
seção, mas mesmo que não atendesse, os passageiros se deslocariam por meios 118 
próprios até a rodoviária para embarcar nas linhas da caiense para Porto Alegre, 119 
qualificando como frágeis e pueris os argumentos defensivos da Impugnante, ao 120 
alegar que o passageiro não pode ser impedido de desembarcar em Rio Branco, e 121 
que por isso o transporte não pode ser vedado. Concorda que o passageiro não 122 
pode ser proibido de desembarcar em Rio Branco, mas que se tivesse que pagar o  123 
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valor da passagem para a próxima seção não optaria pelos serviços da Caxiense, 126 
pelo imperativo negativo do preço maior da passagem. Quanto à impugnação da 127 
empresa Bento, afirma não ser verdadeira a alegação de que a localidade Rio 128 
Branco não é atendida pela Requerente, e que vários horários partem daquela 129 
localidade e convivem com a concorrência ruinosa da Bento Gonçalves. Entende 130 
que o usuário só é prejudicado se lhe é vedado um transporte que é autorizado, o 131 
que não seria o caso, já que o transporte ilegal não deveria existir, como deveria ser 132 
aplicado ao transporte da empresa Bento. Reafirma o conceito de restrição, 133 
contrariamente à interpretação da Bento, visto que a restrição “Porto Alegre – São 134 
Sebastião do Caí” existente nas linhas da Bento vedam o transporte Rio Branco – 135 
Porto Alegre que explora irregularmente. Afirma que a própria Bento se utiliza dessa 136 
mesma interpretação nos embates que tem com empresas titulares de linhas mais 137 
longas e que se sobrepõe as suas. Entende não ser séria uma defesa onde 138 
argumenta que a restrição a menos de 1.500 m da rodoviária se presta à proteger as 139 
concessões mais antigas e de menor curso, quando a disposição legal, serve na 140 
realidade para proteger as comissões das estações rodoviárias. Finaliza solicitando 141 
que sejam indeferidas as impugnações e deferido o pedido inicial da empresa 142 
Caiense. A Superintendência de Transportes de Passageiros – STP faz uma 143 
descrição do requerimento e suas impugnações, e se manifesta dessa forma, 144 
destacando dois pontos: a) As restrições implementadas nas tabelas tarifárias estão 145 
de acordo com os contratos de concessão. Há a restrição Porto Alegre – São 146 
Sebastião do Caí, inclusive extremos, o que fecha completamente o mercado nesse 147 
segmento, considerando o extremo São Sebastião do Caí; e a restrição Porto Alegre 148 
– Rio Branco, fechando completamente o mercado nesse segmento, porém o abre 149 
na extremidade de Rio Branco. Tecnicamente é o que está escrito nos contratos e o 150 
que está posto nas tabelas. b) Bairro Rio Branco: localiza-se no perímetro urbano de 151 
São Sebastião do Caí, distante 4 km da estação rodoviária do município. Vê que a 152 
discussão criada é se, por fazer parte do município de São Sebastião do Caí, a 153 
localidade deveria ser considerada na restrição Porto Alegre – São Sebastião do 154 
Caí. A Requerente defende que a restrição abrange todo o município e as 155 
impugnantes defendem que a restrição se refere de rodoviária a rodoviária. 156 
Apresenta o conceito de restrição, conforme o art. 9º, §1º do Decreto nº 7.728/57, 157 
que assim dispõe: “Entende-se por restrição de treco a vedação da coleta de 158 
passageiros em determinado segmento do itinerário. Os pontos de trecho restrito ao 159 
transporte poderão ser incluídos ou não na proibição. A restrição será sempre 160 
entendida nos dois sentidos de trânsito. A medida restritiva será normalmente 161 
adotada para defender de prejuízos linhas mais antigas ou de âmbito mais restrito”. 162 
Entende, ainda, não ser adequado que a existência de pontos de parada, 163 
independente da distância da estação rodoviária tenham a liberdade de burlar uma 164 
restrição de mercado, e que é necessário avaliar a conveniência desse tipo de 165 
serviço e a necessidade do usuário. Informa que a seção Rio Branco vem sendo 166 
atendida pelas empresas Bento e Caxiense desde o início dos contratos e não tem 167 
acesso às Fichas Cadastrais dos serviços operados pela Requerente, por ser gestão 168 
da Metroplan, nem a respeito de seus itinerários, localidades, percurso, grade 169 
horária ou frota utilizada. Não possui também, documentação comprobatória sobre o 170 
fluxo de passageiros transportados no trecho Porto Alegre – Rio Branco e tampouco  171 
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conseguiram medir o prejuízo causado à empresa Caiense, ou reflexo futuro no caso 174 
de atendimento às pretensões da Requerente. Alerta, por fim, que, de acordo com 175 
art. 9º, §3º do Decreto nº 7.728/57, o Conselho de Tráfego do Daer poderá impor 176 
restrição de trechos ainda que no ato original de criação da linha não tenha sido 177 
declarada. É o relatório. Voto: - Inicialmente, é bom esclarecer algumas alegações 178 
que entendo não serem cabíveis a este caso. Penso que se a existência da seção 179 
Rio Branco fosse apenas para possibilitar o transporte daquela localidade para os 180 
mercados fora do segmento de restrição, não seria necessária sua existência, pois 181 
não existe restrição para os passageiros que embarcam ou desembarcam em Rio 182 
Branco em relação aos municípios ao norte de São Sebastião do Caí. - Da mesma 183 
forma, a distância de 1.500 m é proteção para as Estações Rodoviárias, nada tendo 184 
a ver com sobreposição de linhas e suas restrições. Quanto à situação propriamente 185 
dita, temos algumas considerações: - Na visão da STP, a discussão criada é se, por 186 
fazer parte do município de São Sebastião do Caí, a localidade de Rio Branco 187 
deveria ser considerada na restrição Porto Alegre – São Sebastião do Caí. Me 188 
parece muito feliz a STP em sua manifestação, conseguindo clarear um pouco o 189 
debate todo, abordando o cerne da questão dessa forma: “a Requerente defende 190 
que a restrição abrange todo o município e as impugnantes defendem que a 191 
restrição se refere de rodoviária a rodoviária”; - Rio Branco está ao norte do centro 192 
de S.S. do Caí, próximo à divisa com Bom Princípio (distante em torno de 1,5 km). 193 
Conforme os dados fornecidos pela Metroplan, os quais anexo ao relatório, aquela 194 
localidade não é atendida pelas linhas da Caiense, uma vez que não consta de seus 195 
itinerários, muito embora os representantes da empresa afirmem o contrário, em 196 
conversas realizadas ao longo da análise deste expediente; - A restrição referida 197 
está registrada nos contratos de cada uma das linhas concedidas, mas a questão 198 
não é o conceito de restrição e sim o seu alcance. Está na interpretação das 199 
redações de cada contrato; Utilizando, como exemplo, as restrições da Linha 1056 - 200 
Porto Alegre – Nova Prata. Contrato de julho/1978, onde está assim descrito: 201 
Trechos com Restrição: P.Alegre-S.S.Caí, inclusive os extremos; R.Branco-202 
S.Vendelino, inclusive os extremos; P.Alegre-Rio Branco inclusive os extremos, para 203 
R.Branco exclusive, S.Vendelino inclusive; S.S.Caí-R.Branco inclusive os extremos 204 
para R.Branco exclusive, B.Princípio inclusive; T.Tamandaré-B.Gonçalves inclusive 205 
os extremos Buscando uma interpretação do texto constante nos contratos, entendo 206 
que a restrição que diz respeito ao trecho Porto Alegre – São Sebastião do Caí se 207 
refere exclusivamente de estação rodoviária à estação rodoviária e não em relação a 208 
todo o município. E quando a restrição exclui Rio Branco, parece-me claro que o 209 
embarque/desembarque é permitido naquela localidade, especialmente pelo fato da 210 
restrição tratar os trechos Porto Alegre – São Sabastião do Caí e Porto Alegre – Rio 211 
Branco como trechos distintos, pela forma como estão citados nas restrições, e 212 
ainda reforçado pelo fato da localidade de Rio Branco não constar dos itinerários das 213 
linhas da Caiense, como já referido anteriormente. - Entendo, por outro lado, que a 214 
condição demográfica da região mudou de configuração com a expansão das zonas 215 
urbanas dos municípios e com São Sebastião do Caí não é diferente, inclusive 216 
estando acostado ao processo uma declaração da Prefeitura Municipal afirmando 217 
que Rio Branco é hoje um bairro, integrante de sua Zona Urbana. - Considerando, 218 
ainda,  que  a  restrição  ao  embarque/desembarque naquela localidade teria como  219 
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maiores prejudicados os usuários de nosso Sistema, a quem mais devemos atentar 222 
em nossas decisões, e que hoje os usuários contam com a oferta de 5 horários da 223 
Caiense e em torno de 15 horários da Bento e Caxiense, totalizando 20 224 
possibilidades de viagens. Com a restrição, os usuários teriam apenas 5 225 
oportunidades ao dia para seu deslocamento. Assim, diante do exposto, voto pelo 226 
INDEFERIMENTO do Requerimento formulado.  Em continuidade as empresas 227 
impugnantes se manifestam: Empresa Expresso Caxiense S.A, Adv. Aleksei Sosa 228 
Rebeldo, pela Empresa  Bento Gonçalves de Transportes Ltda., Adv. Carlos 229 
Eduardo Garcez Baethgen. .-.- Em ocasião Adv. Renato Amauri de manifesta pela 230 
requerente.-.-  O Senhor Presidente coloca a matéria em julgamento e, o Conselho 231 
de Tráfego do DAER/RS; CONSIDERANDO o relato e a revisão proferidos pelos 232 
Conselheiros supracitados; CONSIDERANDO os debates havidos; 233 
CONSIDERANDO novos fatos; CONSIDERANDO o encaminhamento de voto dos 234 
Senhores Conselheiros, cujos fundamentos acolhe, RESOLE: por unanimidade de 235 
votos: 1) pelo indeferimento do pedido formulado no proa 18/0435-0035554-3- 236 
EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-237 
PROA – 17/0435-0003161-0 – EXPRESSO SÃO MARCOS LTDA. - requer 238 
relevação do Auto de Infração nº 06106.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-239 
O relator pediu para retirar de pauta..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-240 
PROA – 17/0435-0003441-5- EMPRESA ROGÉRIO ILHA DIAS – requer relevação 241 
do Auto de Infração nº 4753.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-242 
Relato e da revisão Giovanni Luigi Calvário, representante do SAERRGS e Gilberto 243 
Mattos da Silva, representante do Governo. A seguir, o Senhor Presidente coloca a 244 
matéria em discussão, ocasião em que o Conselheiro Relator, relata: Rogerio Ilha 245 
Dias registro no recefitur nº 58222, recebeu a notificação nº 4753em 09/11/14, 246 
porque no momento da abordagem havia uma passageira na van que não constava 247 
na lista de passageiros. A defesa alega que no nome faltante constava a caneta com 248 
o seu nome “artístico”. A DTR/DAER opina pela manutenção da notificação. Este é o 249 
relato. ..-.- O Senhor Presidente coloca a matéria em julgamento e, o Conselho de 250 
Tráfego do DAER/RS; CONSIDERANDO o relato e a revisão proferidos pelos 251 
Conselheiros supracitados; CONSIDERANDO os debates havidos; 252 
CONSIDERANDO novos fatos; CONSIDERANDO o encaminhamento de voto dos 253 
Senhores Conselheiros, cujos fundamentos acolhe, RESOLE: por unanimidade de 254 
votos: 1) pelo não provimento do pedido formulado no proa 17/0435-0003441-5; e 255 
2) pela manutenção do Auto de Infração nº 4753, aplicada a EMPRESA ROGÉRIO 256 
ILHA DIAS-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-257 
PROA – 19/0435-0026516-7 e anexo 19/0435-0004842-5 – 19/0435-0005962-1 – 258 
EMPRESA TRANSPORTADORA ENGEL LTDA., requer relevação do Auto de 259 
Infração nº 113.305.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-260 
Relato e da revisão Gilberto Mattos da Silva, representante do Governo e Eduardo 261 
Michelin, representante da FETERGS A seguir, o Senhor Presidente coloca a 262 
matéria em discussão, ocasião em que o Conselheiro Relator, relata: Este 263 
expediente trata-se da solicitação de revelação do auto de infração nº 113305 da 264 
empresa Transportadora Engel LTDA, registrada neste Departamento sob o nº 5386, 265 
por infringir a resolução 5295/2010 o Art. 50, Grupo V, alínea H: “Presença de 266 
pessoas  efetivamente  embarcadas  e  transportadas  que  não constem na lista de  267 
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usuários, salvo o disposto no art. 24”. A notificação ocorreu o dia 10/02/19 às 270 
08:00h, na ERS 040, Km 63 no município de Capivari do Sul/RS, pois, no momento 271 
da abordagem, foi constatada a presença de 10 pessoas que estavam embarcadas 272 
e não constavam na lista de usuários emitido pelo Sistema extranet. A empresa 273 
alega que preenchia todos os requisitos para exercer a atividade desenvolvida e 274 
exibiu todos os documentos necessários quando da abordagem da Fiscalização em 275 
meio ao percurso. Relembra ainda, que não tem obrigação de relacionar 276 
passageiros menores de idade (bebês de colo) que não ocupem lugar próprio na 277 
bancada, visando evitar o excesso de lotação, de acordo com a orientação 278 
repassada pelo próprio órgão fiscalizador. Este é o relato. Em análise ao Termo de 279 
Notificação e seus anexos, verifica-se claramente que as pessoas transportadas não 280 
eram menores de idade, como alega a defesa. Diante do fato relatado, voto pela 281 
MANUTENÇÃO do auto de infração.-.- O Senhor Presidente coloca a matéria em 282 
julgamento e, o Conselho de Tráfego do DAER/RS; CONSIDERANDO o relato e a 283 
revisão proferidos pelos Conselheiros supracitados; CONSIDERANDO os debates 284 
havidos; CONSIDERANDO novos fatos; CONSIDERANDO o encaminhamento de 285 
voto dos Senhores Conselheiros, cujos fundamentos acolhe, RESOLE: por 286 
unanimidade de votos: 1) pelo não provimento do pedido formulado no proa 287 
19/0435-0026516-7 e anexo 19/0435-0004842-5 – 19/0435-0005962-1; e 2) pela 288 
manutenção do Auto de Infração nº 113.305, aplicada a EMPRESA 289 
TRANSPORTADORA ENGEL LTDA. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-290 
PROA – 16/0435-0040670-8– EMPRESA SERVIÇOS DE TRANSPORTE E 291 
TURISMO MAGAL LTDA. - requer relevação do Auto de Infração nº 417.-.-.-.-.-.-.-292 
Relato e da revisão Paula Lopes Horn , representante do Governo e Irineu Miritz 293 
Silva, representante do SINDIRODOSUL. A seguir, o Senhor Presidente coloca a 294 
matéria em discussão, ocasião em que a Conselheira Relatora, relata: O expediente 295 
versa sobre a empresa Serviços de Transportes e Turismo Magali LTDA, autuada 296 
através do Auto de Infração nº: 417, foi registrada dia 01/08/2014, às 17h na ERS 297 
330 KM37, município de Miraguaí, veículo modalidade especial, origem Miraguaí 298 
destino Coronel Bicaco. O fato gerador foi assim descrito; “na hora da abordagem, o 299 
condutor não possuía vínculo empregatício com a empresa, salvo se funcionária ou 300 
sócia.”, em desacordo com a Resolução CT 5.295/10, Alterada pela Resolução CT 301 
5.582/13, artigo 50, Grupo V, alínea L; “Condutor não possuir vínculo empregatício 302 
com a empresa proprietária do veículo, salvo ser ele o proprietário ou sócio”. A 303 
requerente informa que no momento da abordagem, o motorista não tinha consigo a 304 
Carteira de Trabalho para comprovação do vínculo empregatício, prontificou-se a 305 
apresenta-la assim que o proprietário da empresa chegasse com tal documento o 306 
que não foi aceito pelo fiscal. Junta ao processo, cópia da carteira de trabalho do 307 
condutor, cujo período na empresa está registrado entre 03/01/2012 e 01/10/2015. 308 
Diante do exposto, solicita a nulidade da notificação. É o relato. VOTO: Ciente que o 309 
fiscal goza da presunção de veracidade, entendo que tenha cumprido corretamente 310 
com sua função na aplicação da penalidade. Mas em virtude da cópia da carteira de 311 
trabalho estar apensada ao processo, voto pelo REENQUADRAMENTO para 312 
Resolução CT 5.295/10, artigo 50, Grupo I, alínea a1; “Não portar cópia da ficha de 313 
registro de empregado como motorista, caso não seja proprietário ou sócio da 314 
empresa  na  função  de  motorista;  ou não portar Certidão da função de motorista,  315 
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caso seja servidor público erro no preenchimento da mesma”.-.- O Senhor 318 
Presidente coloca a matéria em julgamento e, o Conselho de Tráfego do DAER/RS; 319 
CONSIDERANDO o relato e a revisão proferidos pelos Conselheiros supracitados; 320 
CONSIDERANDO os debates havidos; CONSIDERANDO novos fatos; 321 
CONSIDERANDO o encaminhamento de voto dos Senhores Conselheiros, cujos 322 
fundamentos acolhe, RESOLE: por unanimidade de votos: 1) pelo não provimento 323 
do pedido formulado no proa 16/0435-0040670-8; e 2) pelo REENQUADRAMENTO 324 
para Resolução CT 5.295/10, artigo 50, Grupo I, alínea a1..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-325 
PROA – 16/0435-0022187-2 – EMPRESA AUTO VIAÇÃO VALE DO SOL LTDA - 326 
requer relevação do Auto de Infração nº 04507.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-327 
Relato e da revisão Arnóbio Mulet Pereira, representante da FRACAB e Ricardo 328 
Moreira Nuñez, representante do Governo. A seguir, o Senhor Presidente coloca a 329 
matéria  em  discussão,  ocasião  em  que  o  Conselheiro  Relator, relata: Ref.: TNT 330 
4507 Trata-se de Recurso interposto contra decisão de páginas 31 do presente (fls. 331 
12 do expediente físico 21383/14-4, anexo) que indeferiu a Defesa Prévia 332 
apresentada e que manteve a no1ficação nº 4507. Obs.: Recurso intempestivo , cf. 333 
data de recebimento do AR (cf. páginas 13 do presente) : aviso para interposição de 334 
Recurso recebido em 21/07/2016; Cadastramento eletrônico do Recurso concluído 335 
em 09/08/2016. Recurso firmado pelo recorrente em 08/08/2016, cf. páginas 03.  336 
RESOLE: por unanimidade de votos: 1) pelo não provimento do pedido formulado 337 
no proa 18/0435-0010222-0 e anexo 17/04350030718-7; e 2) pela manutenção do 338 
Auto de Infração nº 04507, aplicada a – EMPRESA AUTO VIAÇÃO VALE DO SOL 339 
LTDA -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-340 
ENCERRAMENTO: Às 13h.51min. (treze horas e cinquenta e um minutos) nada 341 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos da 342 
presente Sessão, do que para constar, eu Maria Goreti Machado Pereira, 343 
secretaria do Conselho de Tráfego, lavrei e subscrevo a presente, ATA, que após 344 
lida e achada  conforme  vai  assinada  pela  Presidência  e demais Membros do 345 
Conselho de Tráfego.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-346 
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