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Carta Denúncia 

Movimento Revolta do Buzu 2018 

Referente: Aumento da tarifa do transporte coletivo em Vitória da Conquista. 

 

Ilmos. Promotores (as), 

 

Cumprimentamos Vossas Senhorias cordialmente, ao passo que 

servimo-nos do presente para obter junto a esta honrosa instituição informações e 

esclarecimentos acerca dos consecutivos aumentos do transporte coletivo e da 

legalidade do sistema de transporte alternativo. 

 

I – DO RELATO DOS FATOS E DAS ABUSIVIDADES 

 

De posse do Regulamento do Conselho de Transporte Lei 

Municipal 1.291/2005 e da Lei Municipal 968/1999, verificamos algumas 

inconsistências relativas aos aumentos apresentados e pelos quais pedimos 



esclarecimentos e a devida intervenção do Ministério Publico na questão a fim de 

garantir a defesa da população que sofre com este aumento tarifário. 

 

Iniciaremos os nossos apontamentos pedindo vênia para citar a 

Lei nº 1.291/2005, esta que regula o papel do Conselho Municipal de Transportes no 

município de Vitória da Conquista. Vejamos: 

 

“CAPÍTULO IV – ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DE 

TRANSPORTES PÚBLICOS 

Art. 10 – O Conselho de Transportes Públicos será 

OBRIGATORIAMENTE ouvido devendo opinar sobre: 

I. Orçamento Anual para o transporte público de passageiros; 

II. Projetos de alterações significativas da rede de transporte 

coletivo; 

III. Plano de Circulação de Transportes e suas diretrizes 

básicas; 

IV. Estudos tarifários e projetos alternativos de arrecadação; 

V. Programação de implantação dos projetos de transporte.” 

 

Já com base no Decreto nº 18.949, expedido no dia 11 de 

outubro de 2018 pelo Prefeito, o senhor Herzem Gusmão Pereira, dispõe sobre o 

aumento de 15,15% (quinze vírgula quinze por cento) da tarifa do transporte coletivo da 

cidade de Vitória da Conquista. Este decreto determina que o secretário municipal de 

Mobilidade Urbana do município deverá convocar no prazo máximo de 15 (quinze dias) 

reunião do conselho de transporte, para que o mesmo tenha conhecimento do estudo 

tarifário.  

 

Neste sentido, não foi observado o que dispõe o art. 10º da Lei 

nº 1.291/2005, que versa sobre a obrigatoriedade de consultar o conselho, tendo em 

vista que mesmo de caráter consultivo, não há de se debater consulta pós ato.  A 

partir disto, pede-se vênia para citar o art. 2º inciso I da lei 1.291 de 2005 que 

regulamenta o Conselho Municipal de Transportes: 

 



“Art. 2º - O Conselho de Transportes Públicos, órgão coligado 

e paritário, tem os seguintes objetivos: 

I – Promover a participação da população e de seus segmentos 

sociais na gestão do sistema de transporte coletivo de 

passageiros;” 

 

Após observar a Lei supracitada, verifica-se que o objetivo do 

legislador ao criar o Conselho era promover uma elevada representação dos anseios 

sociais dentro do Sistema Municipal de Transportes Públicos de Vitória da Conquista. 

Desta forma, um ato administrativo que não ocorra dentro deste contexto democrático 

instituído pela própria norma municipal representa uma ofensa ao princípio da 

supremacia do interesse público. Princípio que justifica a obrigatoriedade de consulta 

anteato à Conselho, previamente estabelecido por lei, pois não se pode falar de 

atendimento as necessidades da população através de uma consulta pós ato.  

 

Ademais, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, e de acordo 

com o supracitado princípio da Supremacia do Interesse Público, conjugado com o 

princípio da legalidade na Administração, que preza pelas formalidades legais, a 

consulta ao Conselho se torna ato vinculado. 

 

Neste sentido, pede-se vênia para citação da liminar concedida 

pela 5ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre (RS):  

 

Processo nº: 001/1.16.0020208-0 (CNJ:.0032733-

98.2016.8.21.0001) 

Natureza: Cautelar Inominada 

Autores: Luciana Krebs Genro Fernanda Melchionna e Silva 

Pedro Luiz Fagundes Ruas Alexsander Fraga da Silva Carlos 

Roberto de Souza Robaina 

Réus: Município de Porto Alegre EPTC Empresa Pública de 

Transporte e Circulação 

Vistos. Luciana Krebs Genro, Fernanda Melchionna da Silva, 

Pedro Luiz Fagundes Ruas, Alexsander Fraga da Silva e Carlos 

Roberto de Souza Robaina, qualificados na inicial, ajuizaram a 



presente ação cautelar em desfavor de Município de Porto 

Alegre e EPCT ( Empresa Pública de Transporte e Circulação), 

também qualificados nos autos, requerendo liminarmente a 

suspensão do aumento tarifário da passagem de ônibus em 

Porto Alegre, de R$ 3,25 para R$ 3,75 e das lotações, de R$ 

4,85 para R$5,60, tendo em vista o reajuste acima da inflação, 

sem consulta ao Conselho Municipal de Transporte Urbano 

(COMTU).[...] 

 

Resta evidenciado o vínculo factual na liminar supracitada com 

os questionamentos apontados por meio dessa. Importante ressaltar que, no caso de 

Vitória da Conquista, o aumento tarifário de 15,15% também ocorreu acima da inflação, 

que no ano corrente será de 4,5% de acordo com estimativa do IPCA (Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo), expedido pelo Banco Central. 

 

Ainda neste contexto, vale salientar que o suposto déficit 

apresentado ao Sistema Municipal de Transportes Públicos de Vitória da Conquista 

deve-se, contudo, aos atos impróprios do prefeito, que ao desprezar a consulta ao órgão 

representativo popular, incorrendo em abuso de direito, ainda liberou sem nenhum 

regulamento o transporte clandestino de Vans em Vitória da Conquista.   

 

O art. 37 da Constituição Federal impõe o princípio da 

Legalidade no âmbito da Administração Pública. Esta legalidade não deve ser apenas 

observada em seu sentido positivo, mas também em seu sentido negativo, proibindo a 

Administração da constituição de atos não previamente estabelecidos por lei.  

 

Como preleciona o digníssimo Celso Antônio Bandeira de 

Mello: “a função do ato administrativo só poderá ser a de agregar à lei nível de 

concreção”. Neste sentido, o art. 12, parágrafo 1º da Lei 968/99 prescreve: SÃO 

COLETIVOS OS TRANSPORTES EXECUTADOS POR ÔNIBUS, TROLEBUS, 

METRÔ, TREM DE SUBÚRBIO OU OUTRO MEIO EM USO OU QUE VIER A 

SER UTILIZADO NO FUTURO, À DISPOSIÇÃO PERMANENTE DO CIDADÃO, 

CONTRA A ÚNICA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA TARIFA DE 

UTILIZAÇÃO EFETIVA, FIXADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. 



 

Ante a ausência do devido procedimento administrativo 

necessário para a regulamentação das Vans, qual seja a prévia consulta ao Conselho 

Municipal de Transportes Públicos, a devida iniciação de processo licitatório e posterior 

decreto emitido pelo prefeito a fim de fixar tarifa de utilização efetiva, percebe-se uma 

afronta ao princípio da Legalidade. Além disso, evidencia-se o descaso do Poder 

Executivo no tocante a Supremacia do Interesse Público, tendo em vista a edição de atos 

altamente lesivos ao sistema de transportes municipal, este que é ferramenta primária de 

execução do direito de ir vir da população, sobretudo a mais carente. 

 

II – DOS PEDIDOS:  

 

 Após esta exposição dos motivos de fatos e de direito, viemos, através desta, 

solicitar providências do Ministério Público a fim de investigar e esclarecer para toda a 

sociedade conquistense a legalidade geral dos atos aqui questionados. 

 

 

Vitória da Conquista – BA, 17 de Outubro de 2018. 

 

 

Assina este documento, estudantes, professores, pessoas civis, e representantes dos 

movimentos sociais e sindicais: 

 

 

 


