
 
 

 

Acórdão n° 047/2022 
 
Procedimento Ouvidoria n° 260/2021.  
 

OBJETO: Solicitação de reembolso de valores do cartão de transporte n° 
51.04.00336788-3 e n° 51.03.00129591-7 da BLUMOB. 
 

RECLAMANTE: B.C.R 
 

INTERESSADOS: AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 
Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí e BLUMOB - Concessionária de 
Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda. e B.C.R 
 
Relator: Sérgio Pintarelli - Acórdão n° 047/2022 
 
EMENTA:  
 

RECURSO COMITÊ REGULAÇÃO. SOLICITA REEMBOLSO DE VALORES DO CARTÃO DE 

TRANSPORTE. BLUMOB. INOCORRÊNCIA DE FALHA OU DE INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO. 

IMPOSSIBILIDADE LEGAL. INDEFERIMENTO.  

 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Membros do 

Comitê de Regulação da AGIR, por maioria dos votos, acompanhar o voto do Conselheiro 
Relator, no sentido de indeferir o recurso apresentado por B.C.R. 
 
 
                                                                                                         Blumenau, 18 de fevereiro de 2022.  
 
 
 

 
CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO                                  SÉRGIO PINTARELLI 
   Presidente do Comitê de Regulação AGIR                                                 Relator 
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RESOLUÇÃO Nº 047/2022 – COMITÊ DE REGULAÇÃO 

 

ENCERRA O PROCESSO DE OUVIDORIA Nº 260/2021, 
INSTAURADO EM RAZÃO DE RECURSO INTERPOSTO 
PELA USUÁRIA, EM FACE DE DECISÃO DA BLUMOB DE 
BLUMENAU. 

 
 
  CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO, Presidente do Comitê de Regulação 

e HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e 

Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas, respectivamente, (I) pelos artigos 31 e 36 do 

Protocolo de Intenções, devidamente ratificado pelos munícipios consorciados, (II) Decreto 

nº 100/2021, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis, e: 

 

CONSIDERANDO decisão anterior da BLUMOB de Blumenau, que indeferiu o 

pedido da usuária recorrente;  

 

CONSIDERANDO que na Reunião Ordinária do Comitê de Regulação realizada no 

dia 25 de janeiro de 2022, por maioria dos votos, aprovaram o relatório e o voto do 

Conselheiro Relator Sr. Sérgio Pintarelli, no sentido de indeferir o recurso apresentado pela 

usuária.  

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Publicar para todos os efeitos legais o voto e a decisão do Comitê de 

Regulação, proferida no Processo de Ouvidoria nº 260/2021, em grau de Recurso, no qual o 

Conselheiro Relator votou pelo indeferimento do pleito, sendo este acompanhado por 

maioria dos membros do Comitê de Regulação, conforme Ata nº 83/2021, da Reunião 

Ordinária do Comitê de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais 

do Médio Vale do Itajaí – AGIR, realizada em 25 de janeiro de 2022. 

 

Art. 2º O Voto do Relator passa a integrar a presente Resolução. 

 

 Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
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Blumenau, em 18 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO                             HEINRICH LUIZ PASOLD 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR                                Diretor Geral da AGIR 
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PROCEDIMENTO DE OUVIDORIA  260/2021 
 
 

OBJETO: Solicitação de reembolso de valores dos cartões de transporte n° 51.04.00336788-3 e n° 
51.03.00129591-7 da BLUMOB. 

 
INTERESSADOS: 
 

 Solicitante: B.C.R.  
 

 Demandados: AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 
Municipais do Médio Vale do Itajaí e BLUMOB – Concessionária de Transporte Urbano de 
Blumenau SPE Ltda. 

  
RELATOR: Sérgio Pintarelli 
 

1. RELATÓRIO 
 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela usuária B.C.R. sobre negativa por parte da BLUMOB 
de reembolso de valores constantes nos cartões de passe eletrônico emitidos pela concessionária, 
atendida pelo ticket n° 202012000027, constante do Procedimento de Ouvidoria n° 260/2021 aberto 
em 25.02.2021. 
 

No período entre 14 e 21.12.2020, a usuária B.C.R. solicitou o reembolso dos referidos valores e teve 
todas suas solicitações indeferidas com base nos Art. 64 e 70 da Lei Municipal 8869/2009, combinados 
com o Art. 4° da Lei Federal 7.418/1985, que instituiu o vale transporte e que determina que o crédito 
deve ser utilizado exclusivamente para o custeio das despesas com o deslocamento residência - 
trabalho e vice-versa, não cabendo ao usuário o direito de retirada do valor depositado pelo 
empregador. 
 

A usuária, no entanto, contesta nos seguintes termos: 
1. 14.12.2020 - Contesta a decisão da BLUMOB dizendo NÃO haver fundamento jurídico em negar o 

ressarcimento citando o Art. 64 e o Art. 70 do Decreto Municipal 8869/2009 pois tais artigos NÃO 
deliberam sobre a proibição de reembolso e SIM proíbem a transferência e a comercialização dos 
créditos. 

2. 17.12.202 – Contestando o uso do Decreto Municipal 8.869/2009 e da Lei Federal 7.418/1995 na 
negativa da BLUMOB, solicitando que, com base na Lei de Acesso à Informação (Lei Federal n° 
12.527/2011), respondam com transparência sua solicitação e, que tomem as providências 
cabíveis para reembolsar os valores de acordo com o previsto no Art. 41º e no Art. 51º, inc. II do 
Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

 

Em 21.12.2020, o Setor de Atendimento da BLUMOB responde e-mail de B.C.R. de 17.12.2020 
informando de que, de acordo com a legislação vigente, não é possível o reembolso e o crédito 
continua disponível para uso. 
 

Em 21.12.2020, B.C.R. através do protocolo 0101/2020 solicita orientação da AGIR na solução de 
problema relativo ao ressarcimento de valores residuais de cartões de transporte negados pela 
BLUMOB. 
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Informou que contatou a Diretoria de Transparência da Prefeitura de Blumenau e a mesma informou 
que não poderia emitir um parecer pois o caso não se enquadrava na Lei Municipal 1.074/2016. 
Anexou ainda documentos com respectivos protocolos de todos os atendimentos feitos até esta data. 
 

Em 06.01.2021, a Ouvidoria da AGIR envia e-mail para B.C.R. emitindo parecer sobre o protocolo 
0101/2020. O pedido é INDEFERIDO com base nos Art. 64 e 70 do Decreto Municipal 8.869/2009 e o 
Art. 4° da Lei Federal 7.418/1995. 
 

Em 12.01.2021, B.C.R. através do protocolo 0104/2020 contesta o indeferimento dado pela Ouvidoria 
da AGIR ao protocolo 0101/2020, acrescentando pelo menos cinco pontos discordantes solicitando 
nova análise. Inclui a informação de que houve um desconto em folha na rescisão do contrato de 
trabalho com a empresa onde trabalhava. 
 

A Ouvidoria da AGIR solicita à B.C.R. que envie toda a documentação referente a rescisão e da mesma 
forma solicita à BLUMOB o envio de extratos dos cartões em questão. 
 

Em 05.02.2021, B.C.R. envia e-mail para a Ouvidoria da AGIR incluindo o anexo 1 onde apresenta o 
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, emitido em 10.01.2020, onde consta o desconto de R$ 
128,40 referentes ao saldo de Vale Transporte e o anexo 2 onde apresenta o extrato do cartão n° 
51.04.00336788-3, abaixo: 
 

 
 

Em 25.02.2021, A BLUMOB envia os extratos de movimentação dos referidos cartões de onde 
destacamos os saldos nas datas abaixo: 

- 13.03.2020 - n° 51.04.00336788-3 – R$ 241,36 (créditos feitos pelo empregador - VT) 
- 08.10.2019 - n° 51.03.00129591-7 – R$ 1,02 (créditos feitos pelo usuário - Escolar) 

 

Em 27.07.2021, a Ouvidoria e a Assessoria Jurídica da AGIR emitiram o Parecer Conjunto nº 011/2021, 
apresentando breve relato dos fatos ocorridos e abordando a legislação e/ou jurisprudência pátria 
acerca do tema. Deste parecer destacamos os seguintes comentários: 
 

“A possibilidade de reembolso dos créditos constantes em cartão de vale-transporte já foi 
reconhecida pela jurisprudência apenas em caso de descumprimento por parte da concessionária 
da realização da prestação dos serviços, regendo-se de acordo com o Edital de Licitação, e o 
respectivo contrato firmado pelo Poder Concedente com a empresa, tratando-se, portanto, de 
relação de consumo na modalidade contratual.” 

 

“Ocorre que, em nenhum momento houve por parte da empresa concessionária descumprimento 
de obrigação contratual que ensejasse o reembolso.” 

 

“De acordo com o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o Poder Público ou seus 
concessionários de serviço público “são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, 
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Em caso de descumprimento de qualquer dessas 
obrigações, poderá o consumidor requerer a responsabilização, nos termos do parágrafo único 
do mesmo artigo: “Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste 
artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 
prevista neste código”.”   



 

3 

 

 
No item III – CONCLUSÃO: o referido parecer emite opinião orientativa dizendo que o recurso 
impetrado pela usuária “não merece prosperar”, recomendando a manutenção da decisão aplicada 
pela BLUMOB.  
 

Após o Parecer Conjunto, a Direção Geral da AGIR então se manifestou por meio da Decisão 
Preparatória n° 011/2021, dando conhecimento do recurso interposto pela usuária B.C.R., devido ao 
cumprimento dos requisitos de admissibilidade, conforme disposto no § 1º do Artigo 1º do Decreto n° 
106/2021, determinando o encaminhamento ao Comitê de Regulação, para sorteio de relator e 
julgamento, conforme art. 1° do Decreto n° 106/2021. o recurso da usuária, conforme disposto no § 
1º do Artigo 1º do Decreto n° 106/2021. 

 

O Processo de Ouvidoria foi então encaminhado para julgamento do Comitê de Regulação, e após 
sorteio para relatoria foi designado este Conselheiro para relatar e proferir seu voto, conforme segue.  
 

2. VOTO 

Feita a análise de toda a documentação dos autos, especialmente o Parecer Conjunto Nº 011/2021 
emitido pela Ouvidoria e Assessoria Jurídica da AGIR em 27.07.2021, o entendimento deste Relator é 
no sentido de julgar IMPROCEDENTE o recurso interposto pela reclamante B.C.R.  

É como voto! 

 
Blumenau, 19 de janeiro de 2022 

 
 

 
 
 
 

________________________________ 
SÉRGIO PINTARELLI 

Relator 
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