
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ /MA

GABINETE DO 2º OFÍCIO

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  __  VARA  FEDERAL  DA 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ/MA

EMENTA

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IDOSOS.  PESSOAS  COM  DEFICIÊNCIA.  TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO  INTERESTADUAL  DE  PASSAGEIROS.  BENEFÍCIOS  TARIFÁRIOS. 

LEGALIDADE. RAZOABILIDADE.  

1. A Constituição Federal de 1988 tem acentuada vocação emancipatória e não se limitou à 

proclamação retórica da igualdade formal, direcionando-se também à promoção da igualdade 

material  e  à  proteção  de  grupos  vulneráveis,  como  idosos  e  pessoas  com  deficiência. 

Buscando concretizar o ideário constitucional, normas legais têm assegurado gratuidade ou 

desconto a idosos e pessoas com deficiência em transportes públicos. Essas normas, porém, 

foram restringidas indevidamente por decretos e por resolução da ANTT. 

2. As leis 8.899/1994 e 10.741/2003, ao estabeleceram direitos de gratuidade e de desconto a 

idosos e pessoas com deficiência em transporte rodoviário interestadual de passageiros, em 

nenhum momento restringiram os benefícios a linhas de ônibus convencionais e tampouco 

autorizaram  os  regulamentos  respectivos  a  fazê-lo.  Assim,  os  decretos  3.691/2000  e 

5.934/2006  e  a  Resolução  4.770/2015  da  ANTT,  ao  limitarem a  exigência  de  benefícios 

tarifários a linhas convencionais, criaram restrição não prevista na legislação. Exorbitaram o 

poder regulamentar, transgredindo o princípio da legalidade.

3.  A  Resolução  4.770/2015  da  ANTT  exige  das  empresas  de  transporte  rodoviário 

interestadual  de  passageiros que  a  frequência  mínima  de  exploração  das  linhas  por  elas 

operadas seja de uma viagem semanal por sentido  e  permite que as empresas ofereçam o 

serviço convencional somente na frequência mínima de exploração de cada linha, ou seja, 

uma vez por semana. Desse modo, ainda que a empresa realize muitas viagens semanais na 

linha por ela explorada, pode limitar a concessão dos benefícios tarifários a somente uma 
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delas. Para tanto, basta que substitua todos os seus ônibus de características básicas por outros 

de categoria superior e que ofereça a gratuidade em apenas um deles. Esse quadro leva a um 

paradoxo  que  atenta  contra  a  razoabilidade:  quanto  mais  poderosa  economicamente  é  a 

empresa,  quanto melhor e mais equipada é sua frota,  menor é sua obrigação de conceder 

benefícios tarifários a pessoas com deficiência e idosos; quanto menor é a empresa, quanto 

mais simples e menos equipados são os seus veículos, maior é sua responsabilidade social.
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O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL, pelo  Procurador  da  República 

signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais, especialmente as previstas nos 

arts. 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, vem propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA,

com pedido de concessão de tutela de urgência, contra 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, autarquia especial 

vinculada ao Ministério dos Transportes, com endereço na Rua Monção, 244-258, Vila Dom 

Luis, São Luís – MA, CEP 65081-110, representada pela Procuradoria Federal no Município 

de São Luís/MA;

pelos fatos e fundamentos a seguir. 

1. FATOS

Ao longo da instrução do inquérito civil 1.19.001.000408/2013/77, apurou-se um 

quadro de reiterado e sistemático descumprimento das normas que garantem gratuidade ou 

desconto a pessoas com deficiência e a idosos em transportes rodoviários interestaduais de 

passageiros. 

Paralelamente,  uma questão correlata aos fatos apurados chamou a atenção do 

Ministério  Público  Federal.  Sucede  que  decretos  e  resoluções  da  Agência  Nacional  de 

Transportes Terrestres – ANTT, ao arrepio da lei e da Constituição Federal, limitaram a 

concessão de gratuidade a linhas convencionais, não a estendendo a linhas de ônibus 

executivos, leitos e semileitos. Criaram, em suma, restrição não prevista em lei. 

É sobre essa segunda questão que versa esta ação1. 

1 Oportunamente,  será  proposta  ação  civil  pública  sobre  o mencionado  quadro  de  reiterado  e  sistemático 
descumprimento das normas que garantem gratuidade ou desconto a pessoas com deficiência e a idosos em 
transportes rodoviários interestaduais de passageiros. Optou-se pelo ajuizamento em separado desta ação em 
função de que a cumulação de muitos pedidos e partes no polo passivo de um mesmo feito poderia prejudicar  
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2. QUESTÕES PRELIMINARES

2.1. COMPETÊNCIA 

A competência  da  Justiça  Federal  para  apreciar  o  presente  feito  decorre  do 

disposto  no  art.  109,  I,  da  Constituição  Federal,  que  estabelece  que  compete  aos  juízes 

federais processar e julgar causas em que a União ou autarquia for ré. Além disso, versa a 

ação sobre transporte interestadual de passageiros,  serviço que incumbe à União explorar, 

ainda  que  por  meio  de  autorização,  concessão  ou  permissão,  de  acordo  com dispositivo 

constitucional expresso (art. 21, XII, e)

2.2. LEGITIMIDADE

A  gratuidade  concedida  a  idosos  e  pessoas  com  deficiência  em  transporte 

consubstancia, simultaneamente, direito difuso e direitos individuais homogêneos. É direito 

difuso na medida em que é transindividual, com titulares indeterminados, e indivisível. Sua 

violação,  todavia,  pode ensejar  danos  a  pessoas  determinadas,  atingidas  pela  negativa  da 

gratuidade, as quais passam a ser titulares de direitos individuais homogêneos. Desse modo, o 

Ministério  Público  tem legitimidade  para  atuar  no  feito,  tanto  com base  no  art.  129,  III 

(direitos difusos), quanto com fundamento no art. 127 (direitos individuais homogêneos) da 

Constituição Federal. 

3.  MÉRITO: RESTRIÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS TARIFÁRIOS A 

LINHAS CONVENCIONAIS

É fato inafastável  que a Constituição Federal  de 1988 tem acentuada vocação 

emancipatória e não se limitou à proclamação retórica da igualdade formal, direcionando-se 

também à promoção da igualdade material e à proteção dos sujeitos em situação de maior 

vulnerabilidade, entre os quais se incluem os idosos e as pessoas com deficiência . 

Nessa perspectiva, buscando concretizar o ideário constitucional, normas legais 

seu adequado processamento.  
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têm assegurado gratuidade ou desconto a idosos  e pessoas com deficiência em transportes 

públicos. 

A Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) dispõe: 

Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos 

termos da legislação específica:

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda 

igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos;

II  –  desconto  de  50%  (cinqüenta  por  cento),  no  mínimo,  no  valor  das 

passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual 

ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.

Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os 

critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.

Por sua vez, a Lei 8.899/1994 prevê: 

Art. 1º É concedido passe livre às pessoas portadoras (sic) de deficiência, 

comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual.

O Decreto 5.934/2006, ao regulamentar o art. 40 da Lei 10.741/2003, estabelece: 

Art. 3o Na forma definida no art. 40 da Lei nº 10.741, de 2003, ao idoso com 

renda igual ou inferior a dois salários-mínimos serão reservadas duas vagas 

gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço 

convencional de transporte interestadual de passageiros.

§  1o Para  fins  do  disposto  no  caput,  incluem-se  na condição  de  serviço 

convencional:

I  -  os  serviços  de  transporte  rodoviário  interestadual  convencional  de 
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passageiros,  prestado com veículo de características básicas,  com ou sem 

sanitários, em linhas regulares;

(...)

Já o Decreto 3.691/2000, regulamentando a Lei 8.899/1994, consigna:  

Art.  1o As  empresas  permissionárias  e  autorizatárias  de  transporte 

interestadual  de  passageiros  reservarão  dois  assentos  de  cada  veículo, 

destinado a serviço  convencional, para ocupação das pessoas beneficiadas 

pelo art.  1o da Lei  no 8.899,  de 29 de junho de 1994,  observado o que 

dispõem as  Leis  nos  7.853,  de  24  de  outubro  de  1989,  8.742,  de  7  de 

dezembro de 1993, 10.048, de 8 de novembro de 2000, e os Decretos nos 

1.744, de 8 de dezembro de 1995, e 3.298, de 20 de dezembro de 1999.

A Resolução 4.770/2015 da ANTT, por seu turno, dispõe: 

Art.  33. A frequência mínima dos mercados solicitados deverá ser  de, ao 

menos, uma viagem semanal por sentido, por empresa.

(...)

Art. 55. A autorizatária deverá oferecer, na frequência mínima estabelecida 

pela  ANTT,  as  gratuidades  e  os  benefícios  tarifários  aos  usuários, 

independentemente da categoria do ônibus utilizado.

(...)

Art.  75. Até o dia 18 de junho de 2019, a autorizatária ficará obrigada a 

ofertar  o  serviço  convencional,  no  mínimo,  na  frequência  mínima 

estabelecida pela ANTT.

§ 1º Para atendimento da frequência mínima, poderá ser  utilizado ônibus 

convencional ou de categoria superior, sendo obrigatória a cobrança de tarifa 
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de serviço convencional.

§ 2º A autorizatária deverá oferecer, no serviço convencional gratuidades e 

os  benefícios  tarifários  aos  usuários,  independentemente  da  categoria  do 

ônibus utilizado.

Como se vê,  a pretexto de regulamentarem o direito de idosos e pessoas com 

deficiência à gratuidade e a descontos em transporte rodoviário interestadual de passageiros, 

os decretos 3.691/2000 e 5.934/2006 e a Resolução 4.770/2015 da ANTT criaram restrição 

não prevista na legislação. 

As leis 8.899/1994 e 10.741/2003, ao estabeleceram direitos de gratuidade e de 

desconto,  em  nenhum  momento  restringiram  os  benefícios  a  linhas  de  ônibus 

convencionais e tampouco autorizaram os regulamentos respectivos a fazê-lo.  

Sobre os limites do poder regulamentar, Celso Antônio Bandeira de Mello afirma: 

Há  inovação  proibida  sempre  que  seja  impossível  afirmar-se  que  aquele 

específico  direito,  dever,  obrigação,  limitação  ou  restrição  já  estavam 

estatuídos  e  identificados  na  lei  regulamentada.  Ou,  reversamente:  há 

inovação proibida quando se  possa afirmar  que aquele  específico direito, 

dever,  obrigação,  limitação  ou  restrição  incidentes  sobre  alguém  não 

estavam já estatuídos e identificados na lei regulamentada2.

Em suma,  os  decretos  3.691/2000 e  5.934/2006 e  a  Resolução 4.770/2015 da 

ANTT  exorbitaram  o  poder  regulamentar,  transgredindo  o  princípio  da  legalidade. 

Violaram, assim, o art.  1o da Lei 8.899/1994, o art. 40 da Lei 10.741/2003 e o art. 37 da 

Constituição Federal, além de todo o arcabouço normativo protetor de direitos de idosos e 

pessoas com deficiência. 

Mas há ainda um aspecto adicional a ser abordado. 

2 BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de direito administrative. São Paulo: Malheiros, 2004. 17a ed.  
p. 313. 
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A Resolução 4.770/2015 da ANTT, como visto nos dispositivos transcritos acima, 

exige das empresas de transporte coletivo que a frequência mínima de exploração das linhas 

por elas operadas seja de uma viagem semanal por sentido. Não há nenhum problema nesse 

aspecto visto isoladamente. Entretanto, a mesma resolução permite que as empresas ofereçam 

somente na frequência mínima de exploração de cada linha, ou seja, em regra uma vez por 

semana,  o  serviço  convencional  –  entendido  como  aquele  prestado  com  veículo  de 

características básicas, com ou sem sanitários, segundo o anexo III da Resolução 4.130/2013 

da  ANTT,  que  dispõe  sobre  as  diferenças  entre  veículos  das  categorias  convencional, 

executivo, semi-leito e leito. 

Assim,  ainda que a  empresa realize muitas  viagens semanais  na linha por  ela 

explorada, pode limitar a concessão dos benefícios tarifários a somente uma delas. Para tanto, 

basta que substitua todos os seus ônibus de características básicas por outros de categoria 

superior e que ofereça a gratuidade em apenas um deles.

Esse  quadro  leva  a  um curioso  e  inaceitável  paradoxo,  que  atenta  contra as 

noções  mais  elementares  de  razoabilidade:  quanto  mais  poderosa  economicamente  é  a 

empresa,  quanto melhor e mais equipada é sua frota,  menor é sua obrigação de conceder 

benefícios tarifários a pessoas com deficiência e idosos; quanto menor é a empresa, quanto 

mais simples e menos equipados são os seus veículos, maior é sua responsabilidade social.

Enfim, impõe-se a declaração incidental da ilegalidade e da inconstitucionalidade 

dos decretos 3.691/2000 e 5.934/2006 e da Resolução 4.770/2015 da ANTT por violação ao 

art. 1o da Lei 8.899/1994, ao art. 40 da Lei 10.741/2003 e ao art. 37 da Constituição Federal.  

Em consequência, deve-se condenar a ANTT a exigir que as empresas operadoras do serviço 

de  transporte  rodoviário  interestadual  de  passageiros  em Imperatriz  assegurem benefícios 

tarifários a idosos e pessoas com deficiência em todas as linhas,  e não apenas nas linhas 

convencionais. 

4. PEDIDOS

4.1. TUTELA DE URGÊNCIA
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É importante destacar que o direito à tutela de urgência, tal como o direito às 

medidas cautelares, integra o direito à efetividade e à tempestividade da tutela jurisdicional, 

constitucionalmente garantido. Isso significa que o direito de acesso à Justiça, inscrito no art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal, exige não apenas o acesso à tutela jurisdicional, mas que 

tal tutela seja efetiva, adequada e tempestiva. 

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Os  elementos que evidenciam a probabilidade  do direito estão detalhadamente 

delineados na fundamentação acima. 

O perigo de dano, por sua vez, está relacionado à continuidade das violações ao 

usufruto pleno de benefícios tarifários por idosos e pessoas com deficiência em transporte 

rodoviário interestadual de passageiros. Esse quadro não pode mais persistir. 

É importante observar que a tutela de urgência é uma técnica de distribuição do 

tempo  processual entre  as  partes.  Se  a  tese  levantada  pelo  autor  e  os  elementos  de  fato 

apresentados  levam  a  crer  em  probabilidade  considerável  de  êxito  da  demanda,  não  se 

justifica negar a tutela antecipada e aguardar todo o curso do processo. Nesse sentido, Luiz 

Guilherme Marinoni define a tutela antecipada – similar da tutela de urgência do atual Código 

de Processo Civil - como “técnica de distribuição do tempo do processo”:

Como  se  vê,  diante  da  evidência  de  que  o  tempo  do  processo  sempre 

prejudica  quem  tem  razão,  não  há  outra  alternativa,  quando  se  deseja 

iluminar o processo comum com a luz do princípio da isonomia, do que se 

pensar em técnicas que permitam uma distribuição igualitária do tempo do 

processo entre as partes. Lembre-se que a tutela antecipatória nada mais é do 

que uma técnica de distribuição do ônus do tempo do processo, já que não há 

sentido em ver o autor que evidencia ao seu direito ser prejudicado pelo 

tempo necessário à definição do litígio3.

3 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas Linhas do Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 3a ed, p. 158. 
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Assim,  a  concessão  de tutela  de  urgência  não requer  a  demonstração de  uma 

situação gravíssima. O quadro fático e jurídico exposto – de violações ao usufruto pleno de 

benefícios  tarifários  por  idosos  e  pessoas  com  deficiência  em  transporte  rodoviário 

interestadual de passageiros – é suficiente a ensejar medida antecipatória. 

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal requer  a  concessão de  tutela 

urgência para determinar que a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT passe 

a  exigir,  mediante  todos  os  meios  de  que  dispõe,  inclusive  a  imposição  de  sanções 

pecuniárias e de outras naturezas, que as empresas operadoras do serviço de transporte 

rodoviário interestadual de passageiros em Imperatriz assegurem benefícios tarifários a 

idosos  e  pessoas  com  deficiência  em  todas  as  linhas,  e  não  apenas  nas  linhas 

convencionais.

 

O Ministério Público Federal requer a fixação de multa pessoal de R$ 10.000,00 

(dez mil  reais)  por  dia de descumprimento da decisão,  sem prejuízo da adoção de outras 

medidas destinadas à execução específica das obrigações.

4.2. PEDIDOS FINAIS

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer: 

a)  a  citação  da  Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  –  ANTT  para 

contestar a presente demanda; 

b) a  condenação da  Agência Nacional  de Transportes Terrestres – ANTT a 

exigir,  mediante  todos  os  meios  de  que  dispõe,  inclusive  a  imposição  de  sanções 

pecuniárias e de outras naturezas, que as empresas operadoras do serviço de transporte 

rodoviário interestadual de passageiros em Imperatriz assegurem benefícios tarifários a 

idosos  e  pessoas  com  deficiência  em  todas  as  linhas,  e  não  apenas  nas  linhas 

convencionais;

c)  a  condenação  da   Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  –  ANTT ao 
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pagamento de todos os consectários legais. 

O Ministério  Público Federal requer,  ainda,  a  fixação de multa  pessoal de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento da decisão, sem prejuízo da adoção de 

outras medidas destinadas à execução específica das obrigações.

Atribui-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (cinquenta mil reais).

 

Imperatriz/MA, 17 de fevereiro de 2018.

Jorge Mauricio Porto Klanovicz

Procurador da República
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