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SENTENÇA
 

 
 
 
  
I - RELATÓRIO
 

 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL propõe ação civil pública em face da 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRE – ANTT, tendo a Associação
Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros – ABRATI e a 
Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros –
ANATRIP como assistentes litisconsorciais passivas, objetivando, em sede de tutela
antecipada, “a) a suspensão da aplicabilidade do art. 1º do Decreto nº 3.691/2000, com a
finalidade de assegurar a concessão do passe livre às pessoas com deficiência em todos
os veículos destinados ao transporte rodoviário interestadual, independentemente da
categoria do serviço ofertado; b) a suspensão da aplicabilidade dos arts. 39 e 40 do
Decreto nº 9.921/2019, com o fito de garantir a concessão do passe livre às pessoas
idosas em todos os veículos destinados ao transporte rodoviário interestadual,
independentemente da categoria do serviço ofertado; c) a suspensão da aplicabilidade do
art. 13 do Decreto nº 8.537/2015, visando salvaguardar a concessão do passe livre aos
jovens de baixa renda em todos os veículos destinados ao transporte rodoviário
interestadual, independentemente da categoria do serviço ofertado; d) subsidiariamente,
buscando garantir em parâmetros mínimos o direito à gratuidade prevista para as
pessoas com deficiência, idosas e jovens, a suspensão do artigo 33 da Resolução nº
4.770/2015 da ANTT, para que seja determinada uma frequência mínima de uma linha
por dia em cada mercado para a oferta do serviço convencional”. No mérito, requer a
confirmação da medida liminar, “reconhecendo-se: a.1) a ilegalidade do art. 1º do Decreto
nº 3.691/2000, para que se determine a concessão do passe livre às pessoas com
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deficiência em todos os veículos destinados ao transporte rodoviário interestadual,
independentemente da categoria do serviço ofertado; a.2) a ilegalidade dos arts. 39 e 40
do Decreto nº 9.921/2019, para que se determine a concessão do passe livre às pessoas
idosas em todos os veículos destinados ao transporte rodoviário interestadual,
independentemente da categoria do serviço ofertado; a.3) a ilegalidade do art. 13 do
Decreto nº 8.537/2015, para que se determine a concessão do passe livre aos jovens de
baixa renda em todos os veículos destinados ao transporte rodoviário interestadual,
independentemente da categoria do serviço ofertado; a.4) subsidiariamente, com a
finalidade de garantir em parâmetros mínimos o direito à gratuidade prevista para as
pessoas com deficiência, idosas e jovens, todas de baixa renda, a suspensão do artigo 33
da Resolução nº 4.770/2015 da ANTT, para que seja determinada uma frequência mínima
de uma linha por dia, em cada mercado, para a oferta do serviço convencional”.
 

Alega que: a) as “normas citadas são regulamentos executivos, que possuem
a finalidade de pormenorizar e explicitar a lei, com o intuito de permitir sua melhor
execução. Destarte, estes atos são inaptos a restringir a aplicabilidade da norma jurídica
que os originou ou impedir a produção de seus efeitos naturais”; b) “é à lei e não ao
regulamento que compete indicar as condições de aquisição ou de restrição de direito. Ao
regulamento só pode assistir, à vista das condições preestabelecidas, a especificação
delas. E esta especificação tem que se conter no interior do conteúdo significativo das
palavras legais enunciadoras do teor do direito ou restrição e do teor das condições a
serem preenchidas”; c) “considerando que o regulamento é instrumento de execução da
lei, a este não é permitido ir além daquilo que a norma regulamentada determinou, pois
não cabe a ele a função de inovar na ordem jurídica. Levando isso em conta, resta claro
que os aludidos decretos extrapolaram o poder regulamentar delegado pelas leis
regulamentadas, haja vista que restringiram a concessão das gratuidades no transporte
interestadual de passageiros ao serviço convencional, limitação esta não prevista em lei”;
d) “a Resolução nº 4.770/2015 vai além da norma regulamentada, isto porque, ao fixar o
mínimo de uma viagem por semana em cada sentido para manter o direito à licença
operacional, a ANTT permitiu às empresas limitar o direito de acesso ao passe livre”; e) “
as empresas de transporte coletivo interestadual se aproveitaram da brecha legal que
vislumbraram na resolução da ANTT para prejudicar o usufruto da ação afirmativa
instituída em benefício das pessoas com deficiência, idosas e jovens de baixa renda, a
qual lhes garantiria a inserção social por meio da mobilidade”; f) “a ilegalidade da
resolução da ANTT é flagrante, pois ao regulamentar as autorizações para exploração do
transporte coletivo interestadual acabou por boicotar o direito das pessoas com
deficiência, idosas e jovens, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ao exercício
pleno da cidadania”; g) “ao contrário de efetuar a complementação e explicitação do
disposto nas Leis nº 8.899/1994, nº 70.741/2003 e nº 12.852/2013, os referidos atos
infralegais preveem regras que não apenas exorbitam os limites normativos do diploma
legislativo, como também conflitam com as disposições legais nele contidas”.
 

Inicial instruída com documentos.
 

Informação de prevenção positiva (ID 137168346), nos seguintes termos: “
Vara Federal  Cível  e Cr iminal  da SSJ de Alagoinhas-BA ACP1000042-
86.2018.4.01.3314- Transporte Rodoviário Munícipio de Catu X DNIT- Departamento
Nacional de Infraest de Transportes e outros (1) Distribuído em: 08/02/2018 (...) /2ª Vara
Federal Cível e Criminal da SSJ de Cáceres-MT ACP1000143- 38.2018.4.01.3601-
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Transporte Rodoviário Ministério Público Federal (Procuradoria) X Verde Transportes
Ltda. e outros (2) Distribuído em: 08/08/2018 (...) /6ª Vara Federal Cível da SJMA
ACP1004844- 36.2018.4.01.3700- Transporte Rodoviário Ministério Público Federal
(Procuradoria) X Empresa Autoviação Progresso S.A. e outros (1) Distribuído em:
16/08/2018 (...) /1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Uberaba-MG ACP1000968-
58.2018.4.01.3802 - Bens Públicos Ministério Público Federal (Procuradoria) e outros (2)
X Renuka Vale do Ivai S.A. - em recuperação judicial Distribuído em: 29/08/2018 /14ª
Vara Federal Cível da SJDF ACP1011437- 74.2019.4.01.3400- Transporte Rodoviário
Defensoria Pública do Distrito Federal e outros (1) X Viação Sertaneja Ltda. e outros (4)
Distribuído em: 06/05/2019 (...) /17ª Vara Federal Cível da SJMG ACP1013154-
85.2019.4.01.3800 - Multas e demais Sanções Ministério Público Federal (Procuradoria) X
Vallourec Tubos do Brasil S.A. Distribuído em: 09/08/2019 (...) /1ª Vara Federal Cível e
Criminal da SSJ de Uberaba-MG ACP1005093- 35.2019.4.01.3802 - Transporte
Rodoviário Ministério Público Federal (Procuradoria) X Real Expresso Limitada e outros
(3) Distribuído em: 23/09/2019”.
 

Petição da União (ID 137838393), pugnando pela manifestação prévia das
requeridas para a formação da convicção acerca da pretensão liminar.
 

Despacho (ID 137294356), mantendo a distribuição por sorteio.
 

Manifestação prévia da ANTT (ID 166400855), pugnando pelo indeferimento
do pedido de antecipação da tutela por importar na realização do direito material.
 

Contestação apresentada pela ANTT (ID 176614361), requerendo a rejeição
dos pedidos deduzidos na inicial, ante a legalidade dos dispositivos fustigados. Junta
documentos.
 

Decisão (ID 207595369), afastando as preliminares de prejudicialidade à
apreciação do pedido liminar e deferindo a antecipação dos efeitos da tutela.
 

Réplica do MPF à contestação da ANTT (ID 217163352).
 

Petições da ANTT (IDs 217518395 e 221419924), informando a interposição
de agravo de instrumento (AI 1009900-24.2020.4.01.0000 – ID 217529849) e requerendo
a reconsideração da decisão e a juntada de documentos.
 

Petição da Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de
Passageiros – ANATRIP (ID 219490930), requerendo sua admissão no feito na qualidade
de amicus curiae, com anuência do MPF (ID 222908867) e deferimento deste juízo (ID
237553972).
 

Requerimentos de admissão no feito na qualidade de assistentes
litisconsorciais de: Expresso Satélite Norte Ltda. (222818380); Associação Brasileira das
Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros - ABRATI (ID 225921894); Empresa
Gontijo de Transporte Ltda. (ID 228998453) e Viação Ouro e Prata S/A (contestação -
ID232077868), com juntada de documentos e pedidos de reconsideração da decisão, que
deferiu os efeitos da antecipação da tutela.
 

Cópia da decisão do TRF-1ª Região no AI 1009900-24.2020.4.01.0000 (ID
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225123858), indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interposto
pela ANTT.
 

Petição da ABRATI (ID 225921932), informando a interposição de agravo de
instrumento (AI 1011549-24.2020.4.01.0000 – ID 225921932).
 

Petição da empresa Gontijo (ID 228998453), informando a interposição de
agravo de instrumento (AI 1012281-05.2020.4.01.0000 – ID 228998463).
 

Petição da União (ID 240901939), manifesta-se favorável ao ingresso das
empresas como litisconsortes, requer a revogação da decisão liminar e a suspensão do
feito em razão da ordem de sobrestamento no território nacional de todos os processos
que tratem da matéria versada no RE 1.101.937/SP, que teve repercussão geral
reconhecida pelo STF (Tema 1075). Junta documentos.
 

Embargos de declaração opostos pela Viação Ouro e Prata S/A (ID
243325892), que foram rejeitados (ID 364921377).
 

Petição da ANTT (ID 244806910), suscitando a ocorrência de litispendência
com o processo n.º 5033938-68.2018.4.04.7000, em trâmite na 3ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Paraná. Junta documentos.
 

Petição da ABRATI (ID 245095348), informando a suspensão dos efeitos da
tutela deferida neste Juízo por força de decisão proferida pelo STJ na Suspensão de
Liminar de nº 2719/GO (2020/0113451-0). Junta documentos.
 

Parecer do MPF (ID 245996855), opinando pelo deferimento do pedido de
inclusão no feito como litisconsortes apenas as empresas ANATRIP e ABRATI.
 

Contestação apresentada da União (ID 248981900), sustentando, em
preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito pugna pela improcedência dos pedidos.
Manifesta concordância com o ingresso das empresas na qualidade de litisconsortes (ID
248981934).
 

Petição da União (ID 305600882), requerendo a extinção do processo sem o
julgamento do mérito em virtude de litispendência ou, subsidiariamente, a reunião da
presente ação com a ACP nº 5050906-04.2017.4.04.7100/RS, mediante o declínio de
competência para o juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
ou, em caso negativo, reitera a suspensão do feito até a deliberação final do STF no RE
1.101.937/SP.
 

Petição do MPF (ID 305600883), defendendo a competência da Justiça
Federal, sua legitimidade ativa e a procedência dos pedidos.
 

Requerimento de expedição de ofício à Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT formulado pela ANATRIP, na qualidade de amicus curiare, para fins de
ciência acerca da decisão proferida pelo STJ na Suspensão de Liminar de nº 2719/GO (ID
357871352), o que restou deferido pelo Juízo (IDs 360937122 e 360989148).
 

Manifestação do MPF relativa às arguições de litispendência e conexão, bem
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como dos embargos opostos pela Viação Ouro e Prata S/A (ID 363256459).
 

Decisão (ID 364921377), rejeitando as alegações de litispendência ou
conexão [procs. 5033938-68.2018.4.04.7000 (3ª Vara da SJPR); 5050906-
04.2017.4.04.7100 (RS)]; não acolhendo os embargos de declaração da Viação Ouro e
Prata S/A; deferindo o ingresso da Associação Brasileira das Empresas de Transporte
Terrestre de Passageiros – ABRATI e da Associação Nacional das Empresas de
Transporte Rodoviário de Passageiros – ANATRIP para atuarem como assistente
litisconsorcial (arts. 119 e 124 do CPC); indeferindo os pedidos de intervenção
assistencial das empresas Gontijo de Transporte Ltda., Viação Ouro e Prata S/A e a
Expresso Satélite Norte Ltda.; reconhecendo a ilegitimidade da União Federal e o
sobrestamento do feito por força do decidido pelo STF no RE 1.101.937/SP.
 

Petição da ANATRIP (ID 381417403), informando o descumprimento da
decisão do STJ (SLS 2719/GO) e requerendo “que os efeitos do julgamento da
Suspensão de Liminar (...) sejam aplicados e estendidos às associadas da peticionante,
sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (...) pelo descumprimento
”.
 

Contestação da ABRATI (ID 391446863), alegando, em preliminar, inépcia da
petição inicial, ausência de interesse de agir por inutilidade e por inadequação (em
relação ao pedido subsidiário), limitação territorial ao Estado de Goiás (Lei 7347/85, art.
16) e litispendência com “Processos 5033938-68.2018.4.04.7000/PR, 5050906-
04.2017.4.04.7100/RS”. No mérito, aduz, em síntese: a) “inexistência de ilegalidade.
Atividade regulamentar exercida nos estritos limites da lei e em consonância com
delegação legislativa explícita”; b) “poder Normativo da ANTT. Discricionariedade técnica
insuscetível de revisão judicial sem que se caracterize flagrante ilegalidade. Absurda
pretensão de rever os critérios de frequência mínima”; c) “legalidade da estipulação de
critérios e condições para o exercício de direitos garantidos por lei”; d) “gratuidade.
Ausência de fonte de financiamento público. Liberdade tarifária instituída pelo novo
regime de autorização (Lei nº 12.996/2014)”; e) “que o provimento judicial a ser concedido
seja limitado ao âmbito da circunscrição territorial do Estado do Goiás, nos termos do
artigo 16 da Lei 7347/85”. Junta documentos.
 

Decisão do TRF-1ª Região no MS 1013103-91.2020.4.01.0000 (ID
393806356), reconhecendo que “não compete a esta Corte examinar alegação de
descumprimento de decisão proferida nos autos de Suspensão de Liminar de
competência do Superior Tribunal de Justiça” e indeferindo o pedido.
 

Contestação da ANATRIP (ID 398796938). Requer “seja julgada totalmente
improcedente a presente ação civil pública; (...) De forma subsidiária (...), que o
entendimento a ser aplicado seja fixado tão somente nos limites territoriais deste (...)
Juízo”. Junta documentos.
 

Despacho (ID 441315880), determinando a expedição de “ofício à
Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT para
cumprir imediatamente a referida decisão do STJ, que suspendeu os efeitos da tutela
deferida neste Juízo, relativa às gratuidades de concessão de Passe Livre aos portadores
de deficiência, idosos e jovens de baixa renda sem impor eventual limitação quanto às
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empresas de transportes rodoviários”.
 

Petição das empresas Itapemirim S/A – em recuperação judicial e Caiçara
Ltda. – em recuperação judicial (ID 461667471), requerendo o ingresso no feito, como
assistentes litisconsorciais, e apresentando contestação. Junta documentos.
 

Petições da ANTT, informando que não se opõe aos pedidos das empresas
Itapemirim e Caiçara (ID 881285548) e alegando conexão com os autos ACP 1025640-
61.2021.4.01.3500 e 1005841-52.2019.4.01.4001 (ID 1040794282).
 

Cópias das decisões prolatadas na ACP 1025640-61.2021, determinando ao
MPF que “diligencie para identificar (...) demandas, objeto e respectivas datas de
ajuizamento” de ACPs que versam sobre prestação de transporte rodoviário (ID
743270973) e “a intimação das partes para se manifestarem (...) (art. 10, do CPC) sobre a
possível conexão” (ID 1009832256).
 

Petição do MPF (ID 1041089775), opondo-se “à remessa dos presentes
autos à Subseção Judiciária de Picos/PI, em razão da incompetência daquele Juízo para
o julgamento da presente ação civil pública”.
 

Petição da ABRATI (ID 1049382769), requerendo o reconhecimento da
prevenção e a reunião das ações no Juízo prevento (“Juízo da Subseção Judiciária de
Picos-PI, em razão da prévia propositura pelo Ministério Público Federal da Ação Civil
Pública n. 1005841-52.2019.4.01.4001”).
 

Petição da ANATRIP (ID 1051711258), afirmando conexão com os autos
(ACP 0020856-43.2016.4.01.3400/RS) e requer o processamento, trâmite e julgamento
do presente feito à 5ª Vara Federal de Porto Alegre/RS.
 

Informação ofertada pelo MPE/MT (ID 1264912765 a 1264912767).
 

É o relatório.
 

 
 
II - FUNDAMENTAÇÃO
 

 
 
O processo comporta julgamento no estado em que se encontra (CPC, art.
355, I).
 
Da assistência litisconsorcial.

 
As empresas Itapemirim S/A – em recuperação judicial e Caiçara Ltda. – em

recuperação judicial requerem o ingresso no feito na condição de assistentes
litisconsorciais (ID 461667471).
 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
assistência é uma espécie de intervenção na qual ocorre a inserção de terceiro em
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processo alheio, ante a comprovação de interesse jurídico e o propósito de colaborar com
uma das partes em causa pendente, podendo ser simples ou litisconsorcial (qualificada) a
depender do quanto se assemelhe, ou não, a uma espécie de litisconsórcio facultativo
ulterior” (STJ, decisão monocrática, PET no REsp 1898532 – CE, proc. 2020/0253991-6,
Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 24/11/2022) e que “a lei processual admite o
ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando
demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica,
em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será
diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse
econômico, moral ou corporativo” (STJ, 1ª Seção, EDcl nos EDcl no REsp n.
1.338.942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Fonte: DJe de 28/8/2018).
 

Considerando que as associações ABRATI (Associação Brasileira das
Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros) e ANATRIP (Associação Nacional das
Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros) já atuam como assistentes
litisconsorciais nesta ação, desnecessário o ingresso das referidas empresas com
propósito de colaborar com o polo passivo.
 

Assim, indefiro o ingresso no feito das empresas Itapemirim S/A – em
recuperação judicial e Caiçara Ltda. – em recuperação judicial.
 

Da litispendência e da conexão.
 

As questões relativas a litispendência ou conexão [procs. 5033938-
68.2018.4.04.7000 (3ª Vara da SJPR); 5050906-04.2017.4.04.7100 (RS)] já foram
afastadas em decisão (ID 364921377), que não foi objeto de recurso.
 

Da decisão de Suspensão de Liminar do STJ (SLS 2719/GO).
 

A decisão de suspensão dos efeitos da tutela deferida neste Juízo por força
de decisão, proferida pelo STJ na Suspensão de Liminar de nº 2719/GO (2020/0113451-
0), ainda que tenha transitado em julgado, tem seu alcance restrito à discussão sobre o
juízo provisório da liminar, razão pela qual não prejudica o mérito da ação.
 

Da abrangência territorial.
 

Sem razão os pedidos subsidiários das associações ANATRIP e ABRATI
para limitação territorial desta sentença ao Estado de Goiás.
 

A abrangência territorial da sentença em ação coletiva, intentada por meio de
ação civil pública, está disciplinada pelo art. 16 da Lei n. 7.347/85, in verbis:
 

 
 

“(...) Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for
julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado
poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
 
Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência
territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por
insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra
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ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. (Redação dada pela Lei nº
9.494, de 10.9.1997) (...).”
 
 
 

De notar que a redação original do art. 16 foi alterada pela Lei nº 9.494/97,
restringindo o decisum aos limites territoriais do órgão prolator.
 

Sobre esse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
posiciona no sentido de que “a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas
coletivas não deve ficar limitada ao território da competência do órgão jurisdicional que
prolatou a decisão”. (STJ. Corte Especial. EREsp 1134957/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
julgado em 24/10/2016).
 

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Especial
em sede de Repercussão Geral (Tema 1075), fixou a tese de que “é inconstitucional a
delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da
competência territorial de seu órgão prolator” (STF. Plenário. RE 1101937/SP,
Repercussão Geral – Tema 1075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021).
 

Assim, os efeitos da presente sentença têm abrangência territorial nacional.
 

Presentes as condições da ação, passo ao mérito.
 

Postula o MPF: “a) a suspensão da aplicabilidade do art. 1º do Decreto nº
3.691/2000, com a finalidade de assegurar a concessão do passe livre às pessoas com
deficiência em todos os veículos destinados ao transporte rodoviário interestadual,
independentemente da categoria do serviço ofertado; b) a suspensão da aplicabilidade
dos arts. 39 e 40 do Decreto nº 9.921/2019, com o fito de garantir a concessão do passe
livre às pessoas idosas em todos os veículos destinados ao transporte rodoviário
interestadual, independentemente da categoria do serviço ofertado; c) a suspensão da
aplicabilidade do art. 13 do Decreto nº 8.537/2015, visando salvaguardar a concessão do
passe livre aos jovens de baixa renda em todos os veículos destinados ao transporte
rodoviário interestadual, independentemente da categoria do serviço ofertado; d)
subsidiariamente, buscando garantir em parâmetros mínimos o direito à gratuidade
prevista para as pessoas com deficiência, idosas e jovens, a suspensão do artigo 33 da
Resolução nº 4.770/2015 da ANTT, para que seja determinada uma frequência mínima de
uma linha por dia em cada mercado para a oferta do serviço convencional”. No mérito,
requer a confirmação da medida liminar, “reconhecendo-se: a.1) a ilegalidade do art. 1º do
Decreto nº 3.691/2000 (...); a.2) a ilegalidade dos arts. 39 e 40 do Decreto nº 9.921/2019
(...); a.3) a ilegalidade do art. 13 do Decreto nº 8.537/2015 (...); a.4) subsidiariamente,
com a finalidade de garantir em parâmetros mínimos o direito à gratuidade prevista para
as pessoas com deficiência, idosas e jovens, todas de baixa renda, a suspensão do artigo
33 da Resolução nº 4.770/2015 da ANTT, para que seja determinada uma frequência
mínima de uma linha por dia, em cada mercado, para a oferta do serviço convencional”.
 

Em sede de julgamento definitivo de mérito, não me convenço que deva
alterar o entendimento esposado, por ocasião do deferimento da antecipação dos
efeitos da tutela, que transcrevo e adoto como razões de decidir:
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“(...) Prima facie, impende o enfrentamento da alegada impossibilidade de concessão da
tutela almejada, ante a necessidade de produção de prova pericial e fiscalização, bem como
sob o argumento de que importaria em “realização provisória do próprio direito material
vindicado”, importando em óbice legal porque antecipa a tutela totalmente (ID 166400855).
 
A matéria tratada nestes autos se restringe a matéria de direito (interpretação de normas),
não importando em produção de prova pericial ou de fiscalização prévia que condicionem a
apreciação do feito. A parte requerida sequer se dignou a indicar, concretamente, os óbices
que levanta, concernentes à indicação, ainda que exemplificativa, da prova pericial ou da
fiscalização a se realizar.
 
Quanto ao alegado esgotamento da pretensão acaso concedido o pleito liminar, também
não prospera, porquanto se refere a obrigação cujo respectivo cumprimento fica diferido no
tempo e poderá ser interrompido a qualquer momento.
 
Assim, afasto as alegadas preliminares de prejudicialidade à apreciação do pedido
liminar.
 
Ultrapassada as preliminares, ocupemo-nos agora ao pedido de antecipação de tutela.
 
A matéria objeto da presente ação se restringe à análise da regularidade dos dispositivos
regulamentares executivo (decretos) acerca do benefício da gratuidade do transporte
coletivo interestadual conferido pelas Leis nos 10.741/2003 e 12.852/2013 aos idosos e
adolescentes de baixa renda, respectivamente.
 
Os atos normativos de natureza administrativa que visam regulamentar normas gerais e
abstratas têm como função a complementação da disciplina contida em lei strictu sensu,
sendo vedado extrapolar os limites da legislação em sede de decreto regulamentar, sob
pena de ofensa ao princípio da reserva legal (precedentes do STF: AgRg no RE. 583.785,
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2013; AgRg no RE. 458.735, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ
de 3/2/2006).
 
No caso em estudo, os Decretos regulamentadores (art. 1º do Decreto nº 3.691/2000, arts.
39 e 40 do Decreto nº 9.921/2019, bem como do art. 13 do Decreto nº 8.537/2015) impõem
condição não prevista em lei para o exercício do direito ao passe livre em transporte coletivo
interestadual, restringindo por meio de ato administrativo os benefícios que o legislador quis
implementar no cumprimento do mandamento constitucional (art. 227) e das Leis nos 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e 12.852/2013 (Estatuto da Juventude).
 
Referidas disposições administrativas extrapolam o poder regulamentador conferido à
Presidência da República pelo art. 84, IV da CF/88, não servindo as mesmas como normas
proibitivas complementares.
 
Sobre a matéria em apreço — gratuidade no sistema de transporte coletivo interestadual —,
assim dispõe a legislação pátria, quais sejam a Lei nº a 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e a
Lei nº 12.852/2013 (Estatuto da Juventude), suficientes a delinear o arcabouço jurídico da
questão deduzida em juízo, veja-se:
 
 
 

(Lei nº 10.741/2003)
 
Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da
legislação específica: (Regulamento) (Vide Decreto nº 5.934, de 2006)
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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.
 
(Lei nº 12.852/2013)
 
Art. 32. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da
legislação específica: (Regulamento) (Vigência)
 
I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda;
 
II - a reserva de 2 (duas) vagas por veículo com desconto de 50% (cinquenta por
cento), no mínimo, no valor das passagens, para os jovens de baixa renda, a serem
utilizadas após esgotadas as vagas previstas no inciso I.
 
Parágrafo único. Os procedimentos e os critérios para o exercício dos direitos
previstos nos incisos I e II serão definidos em regulamento.
 
 
 

Ao regulamentar a matéria, os decretos executivos assim previram:
 

 
 
(Decreto nº 9.921/2019)
 
Art. 39. Serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário
ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros,
à pessoa idosa com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos, observado o
disposto no inciso I do caput do art. 35.
 
§ 1º Para fins do disposto no caput, estão incluídos na condição de serviço
convencional:
 
I - os serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros,
prestado com veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas
regulares;
 
II - os serviços de transporte ferroviário interestadual de passageiros, em linhas
regulares; e
 
III - os serviços de transporte aquaviário interestadual, abertos ao público, realizados
em rios, lagos, lagoas e baías, que operam linhas regulares, inclusive travessias.
 
§ 2º A pessoa idosa, para fazer uso da reserva de que trata o caput:
 
I - solicitará um único Bilhete de Viagem da Pessoa Idosa, nos pontos de venda
próprios da transportadora, com antecedência de, no mínimo, três horas em relação
ao horário de partida do ponto inicial da linha do serviço de transporte; e
 
II - poderá solicitar a emissão do bilhete de viagem de retorno, respeitados os
procedimentos da venda de bilhete de passagem.
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§ 3º Na existência de seções, nos pontos de seção devidamente autorizados para
embarque de passageiros, a reserva de assentos também estará disponível até o
horário definido para o ponto inicial da linha, observado o disposto no § 2º.
 
§ 4º Transcorrido o prazo a que se refere o § 2º, na hipótese de os bilhetes das vagas
reservadas de que trata o caput não terem sido concedidos à pessoa idosa com
renda igual ou inferior a dois salários-mínimos, as empresas prestadoras dos serviços
de transporte poderão comercializá-los.
 
§ 5º Na hipótese prevista no § 4º, as vagas reservadas de que trata o caput 
continuarão disponíveis para a concessão da gratuidade à pessoa idosa com renda
igual ou inferior a dois salários-mínimos enquanto os seus bilhetes não forem
vendidos.
 
§ 6º Na data da viagem, a pessoa idosa comparecerá ao terminal de embarque com,
no mínimo, trinta minutos de antecedência em relação ao horário previsto para o início
da viagem, sob pena da perda do benefício.
 
§ 7º O Bilhete de Viagem da Pessoa Idosa e o bilhete com desconto do valor da
passagem são intransferíveis.
 
Art. 40. Observado o disposto no inciso II do caput do art. 35, além das vagas
previstas no art. 39, a pessoa idosa com renda igual ou inferior a dois salários-
mínimos terá direito ao desconto mínimo de cinquenta por cento do valor da
passagem para os demais assentos do veículo, do comboio ferroviário ou da
embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros.
 
Parágrafo único. Para ter direito ao desconto previsto no caput, a pessoa idosa
deverá adquirir o bilhete de passagem, de maneira a obedecer os seguintes prazos:
 
I - para viagens com distância de até quinhentos quilômetros, adquiri-lo com, no
máximo, seis horas de antecedência; e
 
II - para viagens com distância acima de quinhentos quilômetros, adquiri-lo com, no
máximo, doze horas de antecedência. (grifo nosso)
 
 
 
(Decreto nº 8.537/2015)
 
Art. 13. Na forma definida no art. 32 da Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, ao
jovem de baixa renda serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo,
comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte
interestadual de passageiros e duas vagas com desconto de cinquenta por cento, no
mínimo, no valor das passagens, a serem utilizadas depois de esgotadas as vagas
gratuitas.
 
§ 1º Para fins do disposto no caput, incluem-se na condição de serviço de
transporte convencional:
 
I - os serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros, prestado em
veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares;
 
II - os serviços de transporte ferroviário interestadual de passageiros, em linhas
regulares; e
 
III - os serviços de transporte aquaviário interestadual, abertos ao público, realizados
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em rios, lagos, lagoas e baías, que operam linhas regulares, inclusive travessias.
 
§ 2º Para fazer uso das vagas gratuitas ou com desconto de cinquenta por cento
previstas no caput, o beneficiário deverá solicitar um único bilhete de viagem do
jovem, nos pontos de venda da transportadora, com antecedência mínima de três
horas em relação ao horário de partida do ponto inicial da linha do serviço de
transporte, podendo solicitar a emissão do bilhete de viagem de retorno, observados
os procedimentos da venda de bilhete de passagem.
 
§ 3º Na existência de seções, nos pontos de seção devidamente autorizados para
embarque de passageiros, a reserva de assentos deverá estar disponível até o horário
definido para o ponto inicial da linha, conforme previsto no § 2º.
 
§ 4º Após o prazo estipulado no § 2º, caso os assentos reservados não tenham sido
objeto de concessão do benefício de que trata este Decreto, as empresas prestadoras
dos serviços poderão colocá-los à venda.
 
§ 5º Enquanto os bilhetes dos assentos referidos no § 4º não forem comercializados,
continuarão disponíveis para o exercício do benefício da gratuidade e da meia-
passagem.
 
§ 6º O jovem deverá comparecer ao terminal de embarque até trinta minutos antes da
hora marcada para o início da viagem, sob pena de perda do benefício.
 
§ 7º O bilhete de viagem do jovem é nominal e intransferível e deverá conter
referência ao benefício obtido, seja a gratuidade, seja o desconto de cinquenta por
cento do valor da passagem. (grifo nosso)
 

Da análise dos dispositivos legais transcritos, percebe-se o acréscimo de indevida restrição
nos decretos regulamentares do adjetivo “convencional” — não previsto na legislação formal
ordinária a que se regulamenta — ao se referir aos serviços de transporte coletivo
interestadual. Destaca-se, ainda, um parágrafo específico para conceituar o que se reputa
por serviço convencional.
 
Percebe-se que a única menção restritiva a que se refere a Lei nº 10.741/2003, de modo a
ensejar tal norma regulamentar interpretativa, está contida no art. 39, ao prever a expressão
“exceto nos serviços seletivos e especiais”.
 
Todavia, referido dispositivo restritivo diz respeito “a gratuidade dos transportes coletivos
públicos urbanos e semi-urbanos”, a qual não é tratada nestes autos e com a qual também
não se confunde. Aqui estamos a analisar sobre o transporte coletivo interestadual a que se
refere o artigo seguinte (40), o qual não menciona sobre semelhante restrição.
 
Portanto, resta-nos patente a violação dos limites impostos aos decretos regulamentares em
apreço ao disporem sobre restrição não prevista nas leis regulamentadas, importando em
ofensa aos comandos legais que asseguram tratamento diferenciado a grupos de pessoas
que especifica, visando a integração dos mesmos à sociedade.
 
Ademais, tanto ao julgador quanto ao legislador regulamentar (neste caso o executivo), para
interpretar ou regular norma que visa a proteção de pessoas vulneráveis, como no caso dos
idosos e jovens de baixa renda, lhes é vedado acrescentar, acentuar ou inferir limitação ao
exercício pleno do direito que se pretende assegurar.
 
Percuciente trazer à colação aresto do Superior Tribunal de Justiça ao analisar recurso em
Ação Civil Pública que se insurgia contra a limitação de assentos aos portadores de
deficiência no transporte coletivo interestadual, veja-se:
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PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DAS PESSOAS COM
DEFIC IÊNCIA  A  PASSE L IVRE NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
INTERESTADUAL. CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEI DE
PROTEÇÃO DE SUJEITOS VULNERÁVEIS. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO
TERRITORIAL. EFEITOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. PRECEDENTES
DO STJ. LEI 8.899/1994. LIMITAÇÃO DO DECRETO 3.691/2000. ANÁLISE DE
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. SENTENÇA EXTRA
PETITA NÃO RECONHECIDA. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DO PEDIDO
NO PROCESSO CIVIL COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 128, 264,
282, 293 E 294 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. 1. A questão jurídica deduzida envolve, essencialmente, a discussão
sobre o direito das pessoas com deficiência e comprovadamente carentes ao
transporte interestadual gratuito - "passe livre" - instituído pela Lei 8.899/1994,
sem a limitação do número de assentos imposta no artigo 1º do Decreto
3.691/2000, e sobre a fixação dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. 2. 
Em caso de dúvida ou lacuna, a legislação de proteção de sujeitos vulneráveis
deve ser interpretada ou integrada da forma que lhes seja mais favorável,
vedado ao administrador e ao juiz acrescentar, acentuar ou inferir limitações ao
exercício pleno dos direitos individuais e sociais previstos na Constituição e
nas leis. Exatamente em decorrência da particular condição física, mental ou
sensorial a exigir atenção elevada e prioritária para que se viabilize por
completo sua inalienável dignidade humana, as pessoas com deficiência
precisam de mais direitos — e também de direitos mais eficazes —, predicado
não só inseparável do Estado Social de Direito, constitucionalizado em 1988,
como também indicador do grau de civilização dos brasileiros. 3. Na hipótese
dos autos, recorrer aos "limites da competência" para reduzir a efetividade da decisão
em Ação Coletiva implica infringência ao microssistema normativo do processo civil
coletivo, segundo o qual o juízo do foro da Capital do Estado ou do Distrito Federal
detém competência absoluta para julgar as causas que tratem de dano de âmbito
nacional ou regional, aplicando-se, ademais, as regras do CPC aos casos de
competência concorrente. Nesse contexto, deve-se fugir de eventual interpretação
literal do artigo 2º-A da Lei 9.494/1997 que lhe confira sentido de limitar a eficácia da
coisa julgada, porquanto tal hermenêutica ofende a integração normativa entre as
disposições do Código de Defesa do Consumidor e as da Lei da Ação Civil Pública.
Precedentes do STJ. 4. A propósito, a Corte Especial decidiu, em recurso repetitivo,
que "os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos,
mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para
tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais
postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1.243.887/PR,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado sob a sistemática prevista
no art. 543-C do CPC, DJe 12/12/2011). 5. No que diz respeito à alegação de ofensa
ao artigo 1º do Decreto 3.691/2000, sob o argumento de que a limitação no número de
assentos a pessoas com deficiência não extrapola os termos da Lei 8.899/1994, nota-
se que a matéria foi analisada e decidida pelo Sodalício a quo sob o viés
constitucional. Com efeito, a Corte de origem estabeleceu que a limitação de 2 (dois)
assentos em cada veículo, prevista no Decreto 3.691/2000, importa em ofensa aos
comandos constitucionais que asseguram tratamento diferenciado às pessoas com
deficiência, com o fim de propiciar-lhes integração na sociedade e garantir-lhes pleno
exercício dos direitos individuais e sociais. Dessarte, inviável a análise da quaestio
iuris pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de invadir a competência do STF. 6.
O Tribunal a quo promoveu interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na
inicial, não havendo falar em julgamento extra ou ultra petita. Ademais, na Ação Civil
Pública, ao contrário da litigiosidade e da processualística tradicionais, o pedido é
fluido ou aberto, pois incumbe ao juiz dar eficácia plena aos direitos e obrigações
subjacentes à causa de pedir, mesmo quando as providências judiciais necessárias
estiverem meramente implícitas. Em síntese, no processo civil coletivo o juiz não
decide sobre fragmentos aleatórios ou periféricos, mas, sim, sobre a totalidade de um
microssistema jurídico metaindividual, normalmente composto de prerrogativas
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indisponíveis e de ordem pública, que precisa de efetividade imediata, se necessário
garantido pela via judicial. 7. Quanto à suposta violação dos arts. 264, 282, 293 e 294
do CPC, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o
conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por afrontados não foram
apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração,
haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula
211/STJ. 8. Recursos Especiais não providos. (grifei)
 
(STJ. 2ª Turma. RESP nº 2015.02.73850-0. Rel. Min. Herman Benjamin. DJE de
19/12/2018, pág. 295)
 
Vê-se, portanto, evidenciada a probabilidade do direito perseguido na presente ação
civil pública.
 

Evidente, também, o dano à população de idosos e jovens privados do passe livre acaso
não concedido, em sede de tutela, o benefício que o legislador quis assegurar-lhes e não
implementados de forma plena em razão dos dispositivos regulamentares ora fustigados.
 
Estes danos são perceptíveis na excessiva limitação imposta pelas empresas de transportes
coletivos interestaduais, expressadas sobretudo nas investigações conduzidas pelo
Ministério Público Federal, bem como nas matérias jornalísticas de notório conhecimento
público e também relacionadas pelo Parquet na inicial.
 
DISPOSITIVO
 
Do exposto, defiro a antecipação da tutela para determinar a suspensão do art. 1º do
Decreto nº 3.691/2000 (para “assegurar a concessão do passe livre às pessoas com
deficiência em todos os veículos destinados ao transporte rodoviário interestadual,
independentemente da categoria do serviço ofertado”), dos arts. 39 e 40 do Decreto nº
9.921/2019 (para “garantir a concessão do passe livre às pessoas idosas em todos os
veículos destinados ao transporte rodoviário interestadual, independentemente da categoria
do serviço ofertado”), bem como do art. 13 do Decreto nº 8.537/2015 (para “salvaguardar a
concessão do passe livre aos jovens de baixa renda em todos os veículos destinados ao
transporte rodoviário interestadual, independentemente da categoria do serviço ofertado”).
 
A presente cautela, por se tratar de transporte coletivo interestadual, se estende a todo o
território nacional.
 
Registre-se que a aferição do cumprimento da medida ora deferida poderá se dar por
fiscalização do órgão/autoridade de transporte e/ou de representante(s) do Ministério
Público in loco para averiguar eventual recalcitrância em se atender a presente
determinação (...).”
 
 
 
Ausentes fatos novos que infirmem as razões que se amparou a decisão

proferida, essa é a orientação que prevalece.
 

Prejudicada a análise do pedido subsidiário para “suspensão do artigo 33 da
Resolução nº 4.770/2015 da ANTT, para que seja determinada uma frequência mínima de
uma linha por dia, em cada mercado, para a oferta do serviço convencional”, diante da
procedência dos pedidos anteriores (CPC, art. 326: “é lícito formular mais de um pedido
em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o
anterior”).
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Portanto, a procedência dos pedidos à medida que se impõe.
 

 
 
III - DISPOSITIVO
 

 
 

Do exposto, julgo procedente os pedidos, convolando em definitiva a
antecipação dos efeitos da tutela; para reconhecer a ilegalidade:
 

a) do art. 1º do Decreto nº 3.691/2000 e determino “a concessão do passe
livre às pessoas com deficiência em todos os veículos destinados ao transporte rodoviário
interestadual, independentemente da categoria do serviço ofertado”;
 

b) dos arts. 39 e 40 do Decreto nº 9.921/2019 e determino “a concessão do
passe livre às pessoas idosas em todos os veículos destinados ao transporte rodoviário
interestadual, independentemente da categoria do serviço ofertado;
 

c) do art. 13 do Decreto nº 8.537/2015 e determino “a concessão do passe
livre aos jovens de baixa renda em todos os veículos destinados ao transporte rodoviário
interestadual, independentemente da categoria do serviço ofertado”.
 

Extinção com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).
 

Sem condenação em custas (Lei nº 7.357/85, art. 18).
 

Sem condenação em verba honorária[1].
 

Sem reexame necessário[2].
 

Ações originárias pendentes de julgamento (AI 1009900-24.2020.4.01.0000 –
ID 217529849; AI 1011549-24.2020.4.01.0000 – ID 225921932; MS 1013103-
91.2020.4.01.0000 – ID 393806356). Oficie-se ao TRF-1ª Região.
 

Translade-se cópia desta sentença para as ACPs conexas: 1025640-
61.2021.4.01.3500 e 1031993-83.2022.4.01.3500.
 

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
 

(data e assinatura eletrônicas).
 

 
 

<<<assinado digitalmente>>>
 

Paulo Ernane Moreira Barros
 

Juiz Federal
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[1] “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR E VENCEDOR. 1. Na ação
civil pública movida pelo Ministério Público, a questão da verba honorária foge inteiramente das
regras do CPC, sendo disciplinada pelas normas próprias da Lei 7.347/85. 2. Posiciona-se o STJ
no sentido de que, em sede de ação civil pública, a condenação do Ministério Público ao
pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e
inequívoca má-fé do Parquet. 3. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da
interpretação sistemática do ordenamento, não pode o parquet beneficiar-se de honorários,
quando for vencedor na ação civil pública. Precedentes. 4. Embargos de divergência providos.
(EREsp 895530/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009,
DJe 18/12/2009)”.

[2] “AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SENTENÇA NÃO
SUJEITA AO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS
NO ART. 475, DO CPC - REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. I. A Lei 8.429/1992 não contém
norma expressa a respeito do reexame necessário da sentença, em ações de improbidade
administrativa, o mesmo ocorrendo com a Lei 7.437/1985, pelo que a existência de remessa de
ofício da sentença regula-se, na espécie, pelo art. 475 do CPC [CPC/2015, art. 496]. Precedentes
do TRF/1ª Região. II. Não é possível identificar, no caso em tela, a ocorrência de qualquer das
hipóteses, previstas no art. 475, do CPC, que autorize a remessa oficial da sentença, que
indeferiu a inicial.  III. Remessa oficial não conhecida. (REO 0000983-39.2012.4.01.3904 / PA,
Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.261 de
29/05/2013)”. No mesmo sentido, cf. TRF1, REO 2008.33.10000478-3, Quarta Turma, Rel. Juíza
Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho, e-DJF1 de 16/04/2013, p.131.
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