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MM. Juiz, segue em anexo.
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AO JUÍZO FEDERAL DA      VARA FEDERAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA 

DO DISTRITO FEDERAL  

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - ANATRIP, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 30.479.037/0001-05, com sede ao SHS Edifício 

Brasil XXI, Quadra 06, conjunto A, bloco C, salas 305/308, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 

70.316-109, endereço eletrônico: lcvarejao@gmail.com, por intermédio de seu advogado, 

legalmente constituído, que abaixo subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, ajuizar a presente  

 

AÇÃO ORDINÁRIA 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA  

 

 

 

Em face da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES 

TERRESTRES – ANTT, autarquia federal, inscrita no CNPJ sob o nº 04.898.488/0001-

77, situada ao Setor Bancário Norte, Quadra 02, Lote 17, Bloco C, Asa Norte, 

Brasília/DF, CEP: 70.040-020, endereço eletrônico: ouvidoria@antt.gov.br, pelos fatos e 

razões de direito a seguir demonstrados. 
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I. DOS FATOS 

A requerente é uma associação de empresas que atuam no ramo de 

transporte de passageiros, seja no sistema rodoviário ou de fretamento, devidamente 

registrada e com atuação nacional. 

As associadas da autora, empresas de transporte rodoviário 

interestadual de passageiros, como sabido, são reguladas, fiscalizadas e prescindem de 

autorizações/licenças da requerida para seu regular funcionamento. 

Nesse sentido, a autarquia requerida, agência reguladora do setor de 

transporte rodoviário, possui a competência de gerir todo o ramo ao qual as associadas da 

requerente prestam serviços à toda a população brasileira. 

A autarquia ora requerida fora instituída pela Lei 10.233/2001, que 

concedeu à Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, competências 

determinadas para regulação do setor. 

Referida normal legal fora alterada no exercício de 2014, pela Lei 

12.996/2014, passando a prever, como receita da referida autarquia, a taxa de fiscalização 

do serviço de transporte interestadual e internacional de passageiros. 

A taxa de fiscalização, de acordo com a Lei 12.996/2014, passou, 

assim, a ser instituída e fixada no valor absurdamente excessivo de R$ 1.800,00 (hum 

mil e oitocentos reais), por ano e por ônibus registrado pela empresa detentora de 

autorização ou permissão outorgada pela ré, ou seja, a cada ônibus cadastrado junto 

à autarquia demanda, a empresa deverá adimplir, anualmente, com uma taxa no 

valor absurdo de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). 

Em que pese as motivações legislativas para tamanha arbitrariedade, 

observa-se da taxa de fiscalização que a mesma é inconstitucional e ilegal, por violar toda 

a legislação constitucional e infraconstitucional, conforme será exposto. 

Não bastasse a nulidade da instituição da taxa de fiscalização, a agência 

reguladora requerida, mediante a Resolução ANTT 4.936/2015 REGULAMENTOU A 
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forma de pagamento da taxa ora em debate, determinando, assim os prazos para 

pagamento. 

Ademais, no presente cenário, a requerida pretende, no exercício de 

2020, cobrar das empresas rodoviárias, os valores da taxa de fiscalização dos últimos 

cinco anos, em meio à maior crise já vivenciada pelo setor de transporte rodoviário de 

passageiros. 

Além de inconstitucional e ilegal, a conduta da requerida é totalmente 

imoral, tendo em vista que, diante do atual cenário mundial, em que as empresas vivem 

um assombroso impacto financeiro em seus caixas, que está colocando em risco até 

mesmo a manutenção das empresas, a demandada busca onerar demasiadamente as 

associadas da autora, com uma cobrança totalmente inconstitucional.  

Desta feita, não resta outra alternativa à requerente, senão a propositura 

da presente demanda, a fim de ver resguardado seu direito. 

 

II. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA 

Nos termos do art. 3º do Estatuto da autora, a mesma configura-se como 

associação regularmente constituída, possuindo a finalidade geral de reunir e representar 

os interesses das empresas dedicadas ao transporte coletivo rodoviário de passageiros, 

titulares de direitos de exploração de serviços públicos outorgados pelos órgãos dos 

poderes concedentes das três esferas estatais. 

Verifica-se, ainda, que a representação judicial dar-se-á mediante 

autorização expressa da Diretoria Colegiada, consoante prevê o art. 19, III do Estatuto, 

através de procuração devidamente outorgada pelo Diretor Executivo, sendo ouvida a 

Diretoria. 

Pela documentação acostada, verifica-se que a autora, bem como seu 

procurador, possuem autorização expressa e outorga de poderes, a fim de moverem a 
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presente ação, visando que os atos inconstitucionais e ilegais da requerida sejam revistos 

pela Tutela Jurisdicional, com o objetivo de que os interesses e direitos das 

transportadoras sejam devidamente efetivados. 

Em consonância com esse dispositivo constitucional, o Supremo 

Tribunal Federal, no RE nº 573.232/SC, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou 

o entendimento de que há legitimidade da associação para a propositura de ação coletiva 

na defesa dos interesses dos seus associados, desde que seja apresentado nos autos a 

autorização expressa e a lista dos associados ou autorização específica dada por 

Assembleia Geral.  

Esse entendimento foi recepcionado pelo E. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, in verbis:  

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA - GDARA. 

EQUIPARAÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DEFESA DE DIREITOS 

INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DOS ASSOCIADOS. ADEQUAÇÃO DA 

VIA PROCESSUAL ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ. SENTENÇA 

PROFERIDA INITIO LITTIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 515, §3º, 

DO CPC ANTERIOR (ATUAL ART. 1.013, §3º, DO NCPC). APELAÇÃO 

PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. (...) 3. Demonstrada a legitimidade 

ativa da parte autora para a propositura de Ação Civil Pública, na defesa de 

direitos individuais homogêneos dos seus associados, laborou em equívoco a 

sentença que julgou extinto o processo, por inadequação da via eleita. 4. 

Quanto à legitimidade da associação para a propositura de ação coletiva na 

defesa dos interesses dos seus associados, o Plenário do STF, em sede de 

repercussão geral, no RE nº 573.232/SC (Relator para Acórdão Ministro Marco 

Aurélio, DJ de 19/09/2014), decidiu que a entidade associativa deverá 

apresentar nos autos a autorização expressa e a lista dos associados, mas 

também sendo admitida, para tanto, a autorização específica dada por 

Assembleia Geral. 5. (...). 6. Apelação provida. Sentença anulada, com o 

retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. (AC 0003589-

68.2011.4.01.4100, Desembargador Federal Francisco de Assis Betti, TRF1 - 

Segunda Turma, e-DJF1 28/03/2019  
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Ademais, a requerente, possui a finalidade específica de representar 

seus associados em juízo ou fora dele, em qualquer instância administrativa, judiciária 

e/ou legislativa, conforme se observa do art. 4º, I do Estatuto.  

 

III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

III.I. DA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA 

“TAXA DE FISCALIZAÇÃO”.  

À luz do que dispõe o art. 145, inciso II da Constituição Federal – CF, 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir taxas, em virtude 

da prestação de serviços públicos ou poder de polícia, in verbis: 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

instituir os seguintes tributos: 

I - impostos; 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva 

ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 

contribuinte ou postos a sua disposição; 

Visando a complementariedade da norma, o legislador 

infraconstitucional instituiu a Lei 5.172/66, denominado Código Tributário Nacional – 

CTN, que conceitua e determina de forma específica os critérios tributários a serem 

respeitados pelo Estado para tributação dos contribuintes. 

Do art. 77 e seguintes do CTN verifica-se que o fato gerador da taxa é 

o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 

público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, in 

verbis: 

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou 

pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato 

gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou 
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potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou 

posto à sua disposição. 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 

limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de 

ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente à 

segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 

mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou 

autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à 

propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato 

Complementar nº 31, de 1966) 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 

desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com 

observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como 

discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: 

I - utilizados pelo contribuinte: 

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; 

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à 

sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; 

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de 

intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas; 

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de 

cada um dos seus usuários. 

Denota-se, assim, que a taxa possui ligação direta com uma atividade 

estatal de modo direto. Sua cobrança exige uma espécie de retorno por parte do Estado 

em alguma de suas atividades, como a prestação de um serviço ou atividade de poder de 

polícia. Trata-se, assim, do princípio da retributividade. 

O critério que deve servir como norteador para que possa ser auferido 

a constitucionalidade das taxas criadas pelos entes federados, é a definição de que o 
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serviço público só dará ensejo à cobrança de taxa se efetivamente prestado ou se 

potencialmente prestado, quando sua utilização seja compulsória pelo sujeito passivo, 

sendo este o entendimento do e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1. Veja-

se: 

TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENÇA 

PARA USO DA CONFIGURAÇÃO DE VEÍCULOS OU MOTOR - LCVM. 

NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 

RETRIBUTIVIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. 

A cobrança, pelo IBAMA, para expedição e renovação da licença para uso de 

configuração de veículo ou motor - LCVM não se caracteriza como preço 

público, e sim como taxa. Trata-se de atividade estatal, compulsória, 

decorrente de exercício do poder de polícia - proteção do meio ambiente e 

controle da poluição. 2. À taxa é conferido regime jurídico de direito público, 

tributário. Sujeita-se aos princípios tributários, como aos da proporcionalidade, 

da razoabilidade e da retributividade, segundo os quais as taxas têm finalidades 

compensatórias, ou seja, o contribuinte deve fazer o ressarcimento ao ente 

público das despesas pela prática do ato de polícia ou do serviço público. 3. A 

inconstitucionalidade da previsão contida no Anexo VII, inciso III, item 1.2, 

da Lei 9.960/2000 decorre da ausência de correlação entre o valor pago pelo 

contribuinte e o custo para a autarquia no procedimento de emissão e 

renovação da LCVM, assim como da inobservância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Inconstitucional a fórmula, na parte 

variável (+ N x R$1,00, na qual N = número de veículos comercializados no 

mercado interno - pagamento até o último dia do mês subsequente à 

comercialização). 4. Declarada a parcial inconstitucionalidade item 1.2 do 

inciso III do Anexo VII da Lei 9.960/2000. 

(INMS 0020174-16.2001.4.01.3400, DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIA DO CARMO CARDOSO, TRF1 - CORTE ESPECIAL, e-DJF1 

10/05/2010 PAG 2.) 

É evidente, assim, que as taxas tributárias, de modo geral, devem 

delimitar e expor a devida contraprestação pela atividade estatal realizada, pois, em 

sentido contrário, a fixação do tributo é nula. 
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Pois bem. 

A taxa de fiscalização ora em debate, fora instituída pelo legislador 

ordinário pela Lei 12.996/2014, que alterou o art. 77 da Lei 10.233/2001, a fim de impor 

às transportadoras a obrigatoriedade de pagamento do referido tributo, conforme segue: 

Art. 3º A Lei n º 10.233, de 5 de junho de 2001, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

[...] 

“Art. 77.  

§ 3º No caso do transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de 

passageiros, a taxa de fiscalização de que trata o inciso III do caput deste artigo 

será de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) por ano e por ônibus registrado 

pela empresa detentora de autorização ou permissão outorgada pela ANTT.” 

(NR) 

O art. 77 da Lei 10.233/2001, passou a determinar o pagamento da taxa 

de fiscalização no montante de R$ 1.800,00, por empresa e por ônibus, in verbis: 

Art. 77. Constituem receitas da ANTT e da ANTAQ: 

I - dotações que forem consignadas no Orçamento Geral da União para cada 

Agência, créditos especiais, transferências e repasses; (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 2.217-3, de 4.9.2001) 

II – recursos provenientes dos instrumentos de outorgas e arrendamentos 

administrados pela respectiva Agência; (Vide Medida Provisória nº 353, de 

2007) 

II - recursos provenientes dos instrumentos de outorga e arrendamento 

administrados pela respectiva Agência, excetuados os provenientes dos 

contratos de arrendamento originários da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. 

- RFFSA não adquiridos pelo Tesouro Nacional com base na autorização 

contida na Medida Provisória no 2.181-45, de 24 de agosto de 2001; (Redação 

dada pela Lei nº 11.483, de 2007) 
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III - os produtos das arrecadações de taxas de fiscalização da prestação de 

serviços e de exploração de infra-estrutura atribuídas a cada Agência. 

(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 4.9.2001) 

IV – recursos provenientes de acordos, convênios e contratos, inclusive os 

referentes à prestação de serviços técnicos e fornecimento de publicações, 

material técnico, dados e informações; 

V – o produto das arrecadações de cada Agência, decorrentes da cobrança de 

emolumentos e multas; 

VI – outras receitas, inclusive as resultantes de aluguel ou alienação de bens, 

da aplicação de valores patrimoniais, de operações de crédito, de doações, 

legados e subvenções. 

§ 1o (VETADO) 

§ 2o (VETADO) 

§ 3º No caso do transporte rodoviário coletivo interestadual e 

internacional de passageiros, a taxa de fiscalização de que trata o inciso 

III do caput deste artigo será de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) por 

ano e por ônibus registrado pela empresa detentora de autorização ou 

permissão outorgada pela ANTT. (Incluído pela Lei nº 12.996, de 2014). 

Diante de tal cenário, a ANTT editou a Resolução 4.936/2015, em que 

estabelece procedimentos para pagamento da Taxa de Fiscalização dos Serviços de 

Transporte Rodoviário Coletivo Interestadual e Internacional de Passageiros de que trata 

o Art. 77, caput, inciso III, e § 3º, da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, in verbis: 

Art. 1º A sociedade empresária que presta serviço de Transporte Rodoviário 

Coletivo Interestadual e Internacional de Passageiros, por meio de delegação 

da ANTT, deverá pagar Taxa de Fiscalização, conforme valores e 

procedimentos previstos nesta Resolução. 

Art. 2º O valor da Taxa de Fiscalização para as sociedades empresárias que 

exploram serviço regular, rodoviários e semiurbanos, e/ou fretados será de R$ 

1.800,00 (um mil e oitocentos reais) por ônibus registrados na frota entre os 
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dias 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano de apuração, inclusive para o ano 

de 2015. 

Parágrafo único. Se, durante o ano de apuração, o veículo for registrado na 

frota de uma mesma sociedade empresária para operar tanto serviço regular 

quanto serviço fretado, a Taxa de Fiscalização referente ao veículo será 

calculada na forma do caput deste artigo. 

Art. 3º A Taxa de Fiscalização de que trata esta Resolução deverá ser paga pela 

sociedade empresária, em parcela única, conforme calendário abaixo: 

[...] 

Parágrafo único. O não pagamento da Taxa de Fiscalização acarretará a 

inscrição do débito da Dívida Ativa da União e no Cadastro Informativo dos 

Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN, sem prejuízo de 

demais disposições contratuais. 

Art. 4º A Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros - SUPAS, 

após a entrada em vigor desta Resolução e, até o dia 10 de janeiro de 2016, 

deverá divulgar informações às sociedades empresárias acerca da Taxa de 

Fiscalização, bem como sobre os procedimentos para seu pagamento. 

(Redação do artigo dada pela Resolução ANTT Nº 4981 DE 22/12/2015). 

Art. 5º A imposição de sanções administrativas, por parte da ANTT, às 

sociedades empresárias não as exime da obrigação de pagamento da Taxa de 

Fiscalização para a operação dos serviços. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Ora, Excelência, da instituição legal da taxa de fiscalização denota-se 

que a mesma fere de forma objetiva e clara os preceitos constitucionais e legais.  

Não se verifica das normas expostas, a especificação do fato gerador, o 

que contraria o princípio da legalidade tributária. A legislação não estabelece de forma 

clara e precisa quais serviços estatais estariam a disposição das transportadoras para que 

se pudesse desempenhar a fiscalização delimitada. É evidente que não há qualquer 

definição para a criação de um tributo por parte da agência.  
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Vê-se que a “taxa de fiscalização” está sendo delimitada com base em 

parâmetros totalmente vagos e imprecisos o que viola todos os requisitos de instituição 

da taxa, ao passo que, como demonstrado, as taxas devem possuir uma correlação 

pertinente entre a base de cálculo e o custo do serviço prestado, de modo que a base de 

cálculo eleita esteja em consonância com o dispêndio público a ela relativa para prestação 

do serviço por parte do Poder Público. 

O serviço público que dará ensejo à cobrança deve ser efetivamente 

prestado ou potencialmente prestado, desde que, nesta segunda hipótese, sua utilização 

por parte do sujeito passivo seja compulsória. Ademais, o serviço deve ser divisível, ou 

seja, suscetível de aferição quanto à sua efetiva ou potencial utilização pelo sujeito 

passivo do qual se exige o tributo. 

De mera análise da legislação exposta que fixa a taxa de fiscalização, 

entende-se que os requisitos legais não foram cumpridos, pois não há qualquer definição 

de serviço específico e divisível fornecido às transportadoras, bem como não há 

delimitação do fato gerador e/ou hipótese de incidência.  

É evidente, assim, a nulidade do art. 77, § 3º da Lei 10.233/2001, 

instituído pela Lei 12.996/2014, bem como é nula a Resolução ANTT 4.936/2015, que 

regulamenta os referidos artigos, devendo, assim, ser declarada a nulidade de tais 

dispositivos e normas. 

 

III.II. DA VIOLAÇÃO AO ART. 145, § 2º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

O Constituinte Originário ao instituir as taxas, determina que as mesmas 

não poderão, de forma alguma, ter base de cálculo própria de impostos, nos termos do art. 

145, § 2º da CF. Veja-se: 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

instituir os seguintes tributos: 
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[...] 

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 

E, como exposto no Texto Constitucional, o parágrafo único do art. 77 

do CTN delimita que as taxas não podem possuir fato gerador idênticos aos que 

correspondam a imposto, e, ainda acrescenta que as taxas não podem ser calculadas em 

função do capital das empresas. Veja-se: 

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos 

aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das 

empresas  

De acordo com o determinado na Lei Maior, bem como na legislação 

complementar, o entendimento do e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, é 

no sentido de que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, pois em 

havendo, serão declaradas nulas. Veja-se:  

TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (TSA). SUFRAMA. LEI N. 

9.960/2000. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE 

O VALOR COBRADO E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. BASE DE 

CÁLCULO IDÊNTICA A DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. VIOLAÇÃO 

ART. 145, §2º DA CF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso 

inominado interposto pela SUFRAMA contra sentença que julgou procedente 

o pedido inicial, declarando a inexigibilidade de tributo e o direito à repetição 

do indébito. 2. A SUFRAMA interpôs recurso inominado alegando a 

constitucionalidade da TSA. 3. Argumentou a SUFRAMA que, relativamente 

ao período posterior ao advento da Lei n. 9.960/000, não teria havido o 

reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da taxa de serviços 

administrativos, o que permitiria a cobrança. Porém, em recente decisão, o 

Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto 

pela autarquia no RE 879154/AM, contra decisão monocrática que negou o 

seguimento do Recurso Extraordinário. Na ocasião, entendendo em aplicável 

ao caso em questão, a 2ª Turma, repetiu o entendimento manifestado no RE 

556.854, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAÇÕES PAGAS À 

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS SUFRAMA. 
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NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE 

PORTARIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PARÁGRAFO 

ÚNICO DO ART. 24 DO DECRETO-LEI N. 288/1967 NÃO 

RECEPCIONADO. 1. Taxa e preço público diferem quanto à compulsoriedade 

de seu pagamento. A taxa é cobrada em razão de uma obrigação legal enquanto 

o preço público é de pagamento facultativo por quem pretende se beneficiar de 

um serviço prestado. 2. A Superintendência da Zona Franca de Manaus 

Suframa exerce atividade afeta ao Estado em razão do disposto no art. 10 do 

Decreto-Lei n. 288/1967, e as exações por ela cobradas são de pagamento 

compulsório por quem pretende se beneficiar dos incentivos oferecidos pelo 

Decreto-Lei n. 288/1967, tendo, assim, natureza de taxa. 3. O parágrafo único 

do art. 24 do Decreto-Lei n. 288/1967, que autoriza a Superintendência da 

Zona Franca de Manaus Suframa a instituir taxas por meio de portaria contraria 

o princípio da legalidade e, portanto, não foi recepcionado pela Constituição 

da República de 1988"(DJ 11.10.2011)." 4. De fato, consoante a 

jurisprudência que vem se firmando, a taxa discutida, cuja natureza é 

tributária por sua compulsoriedade para quem deseja gozar dos 

incentivos da Zona Franca de Manaus, foi criada por lei, mas não houve 

a especificação do fato gerador no mencionado diploma legal, o que 

contraria o princípio da legalidade tributária. Sem tal definição legal do 

serviço público, específico e divisível, prestado ou posto à disposição do 

contribuinte, caracteriza-se a inconstitucionalidade do Art.1º da Lei 

9.960/2000. 5. O juiz a quo, seguindo a linha do entendimento manifestado 

pelo E. Supremo, decidiu, de forma acertada, que a taxa cobrada não 

poderia ter a mesma base de cálculo de um imposto, pois visa remunerar 

o custo de uma atividade estatal e, portanto, deveria se relacionar com a 

atuação do Poder Público e não sobre o valor da mercadoria, da forma 

como dispõe a portaria n. 529/2006: "Entrementes, verifico que o texto da 

Lei n. 9.960/2000 não alcançou, integralmente, o seu propósito velado, qual 

fosse, como já dito, compatibilizar a necessidade de remuneração da atividade 

estatal desenvolvida pela SUFRAMA com as limitações constitucionais e 

legais ao poder de tributar. Permanece, a meu sentir, válida a conclusão 

antecedente relativa ao preço público (rectius: taxa), respeitante à infração ao 

princípio da vedação à instituição de taxa com base de cálculo própria de 

imposto (CF, art. 145, § 2º). Com efeito, nos termos do art. 3º da Lei n. 

9.960/2000, a TSA é cobrada segundo o valor do licenciamento de importação, 

no caso de mercadoria estrangeira, ou do internamento, em se tratando de 
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produto de origem nacional, realizado pelo contribuinte, como se pode 

constatar dos Anexos II a VI do citado diploma legal. Em ambos os casos, o 

valor tomado como referência é o registrado nos documentos comerciais 

relativos às mercadorias importadas ou internadas. Assim, há um aspecto que 

por si só eiva de ilegalidade a exação em questão, qual seja a eleição de 

indevida base de cálculo. Com efeito, a taxa tem um caráter 

contraprestacional, pois visa remunerar o custo de uma atividade estatal, 

pelo que sua base de cálculo deve se relacionar com a atuação do Poder 

Público. "Outrossim, dispõe o art. 145, §2º, da Constituição Federal que 

as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. (...)Ora, 

consoante os termos da Portaria SUFRAMA n. 192/2000, de 16 de agosto de 

2000, a TSA incidirá sobre o valor total da importação efetivada (art. 4º, 

parágrafo único). Por sua vez, o art. 21, §1º, da Portaria n. 529/2006 dispõe 

que a TSA de que trata o caput será gerada tomando como base o valor total 

da nota fiscal, conforme enquadramento nas faixas da tabela constante do 

Anexo VI da Lei nº 9.960, de 28 de janeiro de 2000, reproduzida no Anexo II 

da presente Portaria. Logo, não se extrai das normas relativas à TSA nenhuma 

correlação entre o valor cobrado do contribuinte e o custo da atividade estatal 

desempenhada pela SUFRAMA. (...). Sendo assim, está demonstrada a 

manifesta inconstitucionalidade da taxa em questão, por violar o art. 145, §2º, 

da Constituição Federal, a qual reconheço incidenter tantum, em sede de 

controle difuso de constitucionalidade. 6. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado 

com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001. 7. Tenho por prequestionados os 

dispositivos legais e constitucionais aventados. 8. Condenação em honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 9. Recurso 

conhecido e desprovido. 

(AGREXT 0011134-03.2016.4.01.3200, MARIA LÚCIA GOMES DE 

SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA RECURSAL - AM/RR, Diário 

Eletrônico Publicação 06/03/2017.) 

O Supremo Tribunal federal – STF, já pacificou entendimento, 

mediante a súmula vinculante nº 29, no sentido de ser inconstitucional a adoção de vários 

elementos dos impostos na instituição das taxas. Veja-se: 

Súmula Vinculante 29 
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É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais 

elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não 

haja integral identidade entre uma base e outra. 

O imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA, nos 

termos da Lei 7.431/1985, possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a 

posse legítima do veículo automotor, in verbis: 

Art. 1º - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de 

veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos 

proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade 

da Federação. 

§ 1º - O valor do imposto será recolhido diretamente pelo contribuinte na rede 

bancária autorizada, nos prazos e formas previstos no regulamento. 

§ 2º - O imposto é vinculado ao veículo.  No caso de sua alienação, o 

comprovante do pagamento será transferido ao novo proprietário para efeito 

de registro ou averbação no órgão de trânsito. 

§ 3º - No caso de transferência do veículo regularizado de outra Unidade da 

Federação, não será exigido novo pagamento do imposto, respeitando-se o 

prazo de validade do recolhimento anterior. 

§ 4º - Em razão do ano de fabricação, o Governador do Distrito Federal poderá 

excluir determinados veículos da incidência do imposto. 

§ 5º Fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - 

IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. 

§ 6º A ocorrência do fato gerador do IPVA observará, para fins de lançamento, 

ao algarismo final de placa em calendário escalonado, na forma disposta em 

regulamento. 

§ 7º São contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou 

domiciliadas no Distrito Federal: 

I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento 

pelos órgãos competentes; 

Num. 279997933 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: GUSTAVO LOPES DE SOUZA - 16/07/2020 14:55:01
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071614550159800000275754587
Número do documento: 20071614550159800000275754587



 

______________________________________________________________ 
SHS Quadra 06, conjunto A, bloco C, sala 605, Complexo Brasil 21, Asa Sul, Brasília/DF.  

CEP: 70.316-109, Tel.: 3042-4793 / 98424- 4793 - E-mail: gustavolopesdesouza@gmail.com 

 

16 

II - titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento 

mercantil; 

III - detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de 

alienação fiduciária em garantia, o gravado com cláusula de reserva de 

domínio. 

Entende-se, assim, que o imposto sobre a propriedade já onera o 

proprietário do bem móvel pelo simples fato de ter a propriedade, a fim de promover 

fundos para receita do estado. 

Da taxa de fiscalização em apreço, observa-se que o único fato a ensejar 

a cobrança é a empresa possuir em registro junto à agência requerida, um veículo, no 

exercício do ano em análise. 

Têm-se, assim, que a taxa de fiscalização está sendo cobrada, com a 

maior clareza, unicamente e exclusivamente, pela propriedade do bem móvel, o que 

coincide com o IPVA, pois nos termos do já exposto, não há qualquer configuração da 

incidência, fato gerador ou base de cálculo do tributo. 

Opera-se, nesse contexto, clara violação ao preceito legal contido no 

art. 145, § 2º da CF, ao passo que, a agência reguladora está a cobrar das transportadoras, 

a taxa de fiscalização possuindo como fato gerador, incidência e base de cálculo os 

utilizados no IPVA. 

Desse modo, há de ser reconhecida a nulidade da taxa de fiscalização 

instituída, com a devida procedência da presente demanda. 

 

III.III. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA REFERIBILIDADE 

E RETRIBUTIVIDADE DA TAXA 

O doutrinador Paulo de Barros Carvalho conceitua taxas como sendo 

tributos que se caracterizam por apresentarem, na hipótese da norma, a descrição de um 
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fato revelador de uma atividade estatal, direta e especificadamente dirigida ao 

contribuinte 

O tributo taxa conceitua-se por ser uma prestação que se inspira no 

princípio do retributividade, tomado no sentido de troca de utilidade. É preciso que o 

Estado faça algo em favor do contribuinte, para dele poder exigir, de modo válido, esta 

particular espécie tributária 

O art. 77, § 3º da Lei 10.233/2001, instituído pela Lei 12.996/2014, bem 

como a Resolução ANTT 4.936/2015, que regulamentam a instituição da “taxa de 

fiscalização”, não demonstram e se quer especificam quais seriam as práticas estatais que 

ensejariam a cobrança da taxa. 

A taxa, por ser classificada como uma espécie tributária vinculada a 

uma atuação estatal específica, em não possuindo a devida definição da prestação de 

serviço público, torna-se nula. 

Desse modo, há de ser reconhecida a nulidade da taxa de fiscalização 

instituída, com a devida procedência da presente demanda. 

 

III.IV. DA ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO ANTT 4.936/2015 

Ao dispor sobre o setor de transporte rodoviário de passageiros, o 

legislador, mediante a Lei 10.233/2001, além de diversas outras modificações que foram 

realizadas no sistema rodoviário, instituiu a agência reguladora Agência Nacional de 

Transportes Terrestres – ANTT. 

A Lei 10.233/2001, no inciso IV do art. 24, dispôs que cabe a ANTT, 

em sua esfera de atuação, como uma de suas atribuições gerais, elaborar e editar normas 

e regulamentos relativos à prestação de serviços de transporte, dentre estes o rodoviário 

interestadual e internacional de passageiros. 
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Do mesmo modo, o inciso II do art. 20, da referida lei, estabelece ser 

objetivo da referida Agência, regular ou supervisionar, em suas respectivas esferas e 

atribuições, as atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de 

transportes, exercidas por terceiros. 

São objetivos das Agências Nacionais de Regulação dos Transportes 

Terrestre e Aquaviário, conforme o art. 20, inciso II, alínea “a”, da Lei n° 10.233, de 

2001, o seguinte: 

Art. 20. São objetivos das Agências Nacionais de Regulação dos Transportes 

Terrestres e Aquaviário: 

II – regular ou supervisionar, em suas respectivas esferas e atribuições, as 

atividades de prestação de serviços e de exploração da infra-estrutura de 

transportes, exercidas por terceiros, com vistas a: 

a) garantir a movimentação de pessoas e bens, em cumprimento a padrões de 

eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos 

fretes e tarifas; 

Ademais, a referida lei estabelece nos seus artigos 22, inciso III, 24, 

incisos IV e VIII, e 26, inciso VII, o seguinte: 

Art. 22. Constituem a esfera de atuação da ANTT: 

III - o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 

 

Art. 24 . Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais: 

IV – elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias e 

terminais, garantindo isonomia no seu acesso e uso, bem como à prestação de 

serviços de transporte, mantendo os itinerários outorgados e fomentando a 

competição; 

VIII - fiscalizar a prestação dos serviços e a manutenção dos bens arrendados, 

cumprindo e fazendo cumprir as cláusulas e condições avençadas nas outorgas 

e aplicando penalidades pelo seu descumprimento; 
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Art. 26. Cabe a ANTT, como atribuições específicas pertinentes ao Transporte 

Rodoviário: 

VII - fiscalizar diretamente, com o apoio de suas unidades regionais, ou por 

meio de convênios de cooperação, o cumprimento das condições de outorga de 

autorização e das cláusulas contratuais de permissão para prestação de serviços 

ou de concessão para exploração da infra-estrutura. 

Vem a se somar aos demais dispositivos legais o Decreto n.º 

4.130/2002, inciso IV do art. 3°, que dispõe que compete à ANTT, em sua esfera de 

atuação, exercer o poder normativo relativamente à prestação do serviço de transporte 

terrestre, garantindo isonomia no acesso e uso. 

Nesse sentido, todo o setor de transporte possui o conhecimento e a 

segurança jurídica de que a agência reguladora é a detentora do poder regulamentar e que 

a mesma garantia às empresas do setor a segurança jurídica mínima necessária para a 

manutenção de exploração do ramo de transporte. 

A fim de regulamentar as formas de manifestação da ANTT, fora 

delimitado no regimento interno da referida agência reguladora, Resolução 5.810/2018, 

as matérias e características de cada ato utilizado.  

Adentrado, ainda, nas normas de regulamentação da ANTT, de acordo 

com o art. 68 da Lei 10.233/2001, é expressamente exposto que a ANTT, em sua atuação 

regulatória, no que toca à modificação de regras de interesse dos administrados, deverá 

proceder com a realização de audiência pública. Veja-se: 

Art. 68. As iniciativas de projetos de lei, as alterações de normas 

administrativas e as decisões das Diretorias Colegiadas para resolução de 

pendências que afetem os direitos de agentes econômicos ou de usuários de 

serviços de transporte serão precedidas de audiência pública. (Redação dada 

pela Lei nº 13.848, de 2019) 

Ademais, nos termos do art. 8º da Resolução ANTT 5.624/2017, é 

determinado de forma clara e objetiva que a realização de audiência pública deverá ser 
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sempre realizada, quando se tratar de matérias de interesse dos administrados, ao afetarem 

seus direitos. Veja-se: 

Art. 8º A ANTT realizará Audiência Pública quando as matérias afetarem os 

direitos de agentes econômicos ou de usuários de serviços de transportes, nos 

seguintes casos: 

I – minutas de ato normativo; 

II – minutas de editais de licitação de outorgas, minutas de contratos de 

concessão ou permissão; 

III – iniciativas de anteprojetos de lei; e 

IV – outras matérias relevantes, a critério da ANTT. 

Marcos Juruena Villela Souto, doutrinador de grande excelência, 

leciona que a participação do povo na elaboração das normas regulatórias, é de suma 

importância e garante o devido processo legal justo. Veja-se: 

"O princípio democrático exige que somente as autoridades eleitas e 

legitimadas pelo povo sejam as responsáveis pela formulação de políticas 

públicas. Toda vez que o regulador pretender assumir tal tarefa estará violando 

tal princípio. 

O princípio democrático também exige que se abra a oportunidade para que os 

interesses em tensão sejam conhecidos e apresentados ao regulador para serem 

objeto de ponderação; isso se dá por meio da participação. 

(...) 

Tais instrumentos de participação não se limitam à questão relevante, mas a 

toda e qualquer restrição de direitos, que exige a observância do princípio do 

devido processo legal. Trata-se de uma democracia procedimental, de 

legitimação da ação administrativa por meio do procedimento. 

Tal princípio acarreta no dever de a regulação observar, ainda, O princípio da 

motivação, pelo qual se exige que a regulação, como instrumento de 

intervenção, seja motivado, considerando as contribuições da sociedade na 

audiência pública - princípio do hard look review.” 

Tal exigência é também imposta pela Resolução ANTT 5.810/2018, 

regimento interno da autarquia, em seu art. 102, que alterações de normas administrativas 

e decisões que afetem os agentes econômicos serão precedidas de audiência pública, 

conforme segue: 
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Art. 102. Às propostas de projetos de lei, alterações de normas administrativas 

e decisões da Diretoria Colegiada que afetem os direitos de agentes 

econômicos ou de usuários de serviços de transporte serão precedidas de 

audiência pública com os objetivos de: 

I - recolher subsídios para o processo decisório da ANTT; 

II - propiciar aos agentes e usuários dos serviços de transporte terrestre a 

possibilidade de encaminhamento de seus pleitos e sugestões; 

III - identificar, da forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à 

matéria objeto da consulta pública; e 

IV - dar publicidade à ação regulatória da ANTT. 

§ 1º No caso de anteprojeto de lei, a audiência pública ocorrerá após prévia 

comunicação à Casa Civil d Presidência da República. 

§ 2º Na invalidação de atos e contratos, será previamente garantida a 

manifestação dos interessados. 

As previsões do Regimento Interno, da Lei Federal nº 10.233/2011 e da 

Resolução ANTT 5.810/2017 não deixam margem para interpretação diversa, pois fica 

claro que a decisão da Diretoria Colegiada que afete os direitos dos agentes econômicos 

deve ser precedida de audiência pública, tudo isso para permitir a concretização da 

transparência e publicidade da ação regulatória da ANTT.  

Dessa forma, é correto afirmar que a participação popular através das 

audiências públicas são verdadeiros instrumentos que tornam legitimas as normas 

editadas, pois nesse caso estaria respeitando o princípio da democrático.  

Pois bem. 

A ANTT editou a Resolução 4.936/2015, em que estabelece 

procedimentos para pagamento da Taxa de Fiscalização dos Serviços de Transporte 

Rodoviário Coletivo Interestadual e Internacional de Passageiros de que trata o Art. 77, 

caput, inciso III, e § 3º, da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, in verbis: 

Art. 1º A sociedade empresária que presta serviço de Transporte Rodoviário 

Coletivo Interestadual e Internacional de Passageiros, por meio de delegação 

da ANTT, deverá pagar Taxa de Fiscalização, conforme valores e 

procedimentos previstos nesta Resolução. 
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Art. 2º O valor da Taxa de Fiscalização para as sociedades empresárias que 

exploram serviço regular, rodoviários e semiurbanos, e/ou fretados será de R$ 

1.800,00 (um mil e oitocentos reais) por ônibus registrados na frota entre os 

dias 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano de apuração, inclusive para o ano 

de 2015. 

Parágrafo único. Se, durante o ano de apuração, o veículo for registrado na 

frota de uma mesma sociedade empresária para operar tanto serviço regular 

quanto serviço fretado, a Taxa de Fiscalização referente ao veículo será 

calculada na forma do caput deste artigo. 

Art. 3º A Taxa de Fiscalização de que trata esta Resolução deverá ser paga pela 

sociedade empresária, em parcela única, conforme calendário abaixo: 

[...] 

Parágrafo único. O não pagamento da Taxa de Fiscalização acarretará a 

inscrição do débito da Dívida Ativa da União e no Cadastro Informativo dos 

Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN, sem prejuízo de 

demais disposições contratuais. 

Art. 4º A Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros - SUPAS, 

após a entrada em vigor desta Resolução e, até o dia 10 de janeiro de 2016, 

deverá divulgar informações às sociedades empresárias acerca da Taxa de 

Fiscalização, bem como sobre os procedimentos para seu pagamento. 

(Redação do artigo dada pela Resolução ANTT Nº 4981 DE 22/12/2015). 

Art. 5º A imposição de sanções administrativas, por parte da ANTT, às 

sociedades empresárias não as exime da obrigação de pagamento da Taxa de 

Fiscalização para a operação dos serviços. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Denota-se da referida resolução que a mesma, por óbvio, afeta os 

direitos de agentes econômicos e de usuários de serviços de transportes, POR TAL 

MODO, deveria ter sido precedida de audiência pública, para que cumprisse com os 

requisitos legais. 
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É cediço, assim que a Resolução ANTT 4.936/2015 é totalmente nula, 

pois não fora precedida de audiência pública, para debate de suas normas e circunstâncias, 

sendo, assim, produzida sem qualquer crivo de observância ao procedimento regulatório 

previsto em lei, bem como ao ato de promulgação da norma e a vedação à participação 

popular. 

Diante de tal fato, há de ser declarada a nulidade da Resolução ANTT 

4.936/2015, por ser totalmente ilegal, contrariando todas as normas legais de edição 

regulatória do setor de transporte. 

 

III.V. DA AUDIÊNCIA PÚBLICA ANTT 02/2020 

A agência requerida, mediante audiência pública via videoconferência, 

realizada no dia 25 de junho de 2020, informou a edição de uma resolução que estabelece 

parâmetros e normas para cobrança da taxa de fiscalização de todas as empresas desde o 

ano de 2016. 

As razões da agência, bem como a exposição da resolução a ser 

protocolada pode ser acessada no link que segue: 

https://www.youtube.com/watch?v=26WlrkbGNKA. 

É exposto claramente pela agência que a mesma irá promover 

gigantesca cobrança das transportadoras, de todos os valores devidos pela taxa de 

fiscalização desde o ano de 2016. 

Ora, Excelência, é surreal e imoral a conduta da requerida, pois, em um 

momento de tamanha crise da empresa, promoverá grave execução de créditos 

inconstitucionais. 

É até incoerente a conduta da ré, pois diante da pandemia do COVID-

19, a mesma realizou estudo técnico em que constata, conforme abaixo, a queda de 

prestação de serviço das empresas em mais de 90% (noventa por cento). 
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Mesmo tendo conhecimento da tamanha crise histórica do setor, 

onerará ainda mais as empresas com um rombo gigantesco. 

Salienta-se que, como informado, a taxa de fiscalização é cobrada no 

valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) por veículo por ano de cada empresa. 

As associadas da requerente possuem, juntas, o total de 1.007 (hum e sete ônibus), o que 

gera um custo, anual, de R$ 1.812.600,00 (hum milhão, oitocentos e doze mil e seiscentos 

reais). 

Observa-se, assim, a enorme injustiça e imoralidade cometida pela 

agência requerida. 

Desse modo, faz-se necessária a procedência da demanda, a fim de 

ceifar os atos totalmente inconstitucionais da agência ré, por ser medida de direito e 

justiça. 

 

III.VI. DO ATUAL CENÁRIO DO SETOR DE TRANSPORTE. 

ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

É de conhecimento notório o atual cenário mundial decorrente da 

pandemia do novo coronavírus (COVID-19), decretada pela Organização Mundial da 

Saúde – OMS, em 30 de janeiro de 2020 e as medidas e ações que estão sendo adotadas 

pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, 

bem como pelo Poder Executivo, autoridades que estão à frente no combate à COVID-

19. 

A primeira medida e quiçá a mais importante no combate ao COVID-

19 é o isolamento social, para que se possa obter uma mínima taxa de contágio da novel 

doença, como é amplamente divulgado pela mídia, com base nas recomendações de 

saúde. 
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As associadas da requerente, por serem empresas que atuam no 

transporte interestadual de pessoas, são as mais afetada pelas medidas de contenção 

ao COVID-19, tendo em vista que a circulação de pessoas está sendo restringida, o 

que acarreta na paralisação das atividades da requerente de forma direta. 

Em que pese o respeito e necessidade ao cuidado da saúde brasileira e 

mundial, ao vedar o trânsito de pessoas, as associadas da requerente estão tendo um abalo 

financeiro inexplicável e incalculável. As empresas não viram outra alternativa, se não, a 

paralisação de suas atividades, diante do atual cenário global, o que, por óbvio ocasiona 

um rombo financeiro exorbitante. 

A requerente calcula que, caso as transportadoras não resistam à 

crise, 100 mil empregos diretos e 400 mil indiretos estarão em jogo, pois a 

experiência dos primeiros dias, desde quando a proliferação dos casos aumentou no 

país, já indica que terá uma retração de no mínimo 80% na demanda de passageiros. 

A diminuição ainda está sendo agravada em virtude das recentes 

decisões que os Governos do Estado do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Goiás e 

Paraná estão adotando, de determinar a suspensão do transporte rodoviários interestadual 

de passageiros e, ainda, a circulação de ônibus interestadual dentro do território 

catarinense, como foi o caso do Decreto nº 515, de 17/03/2020, publicado na data de 

18/03/2020 no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. 

Veja-se que as empresas de transportes rodoviário de passageiros são 

as primeiras a sofrerem o impacto das medidas de contenção do COVID-19, estando, 

atualmente, sofrendo grave abalo financeiro. 

Diante de tal quadro fático, o Poder Executivo Federal, em 20 de 

março de 2020 publicou o Decreto 10.282/2020, que enquadrou o serviço de 

transporte interestadual de passageiros nos serviços essenciais, que, por óbvio, 

necessitam de continuidade no período de isolamento social, in verbis: 

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar 

o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais 
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a que se refere o § 1º. § 1º São serviços públicos e atividades essenciais 

aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam 

em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais 

como: 

[...] 

V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de 

passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo; 

[...] 

Ocorre, que, ainda assim, com a manutenção da pandemia e as 

orientações da OMS de isolamento social, têm-se um queda abrupta de circulação de 

pessoas, o que ocasiona, para o setor rodoviário, uma paralisação das atividades. 

Ressalta-se que as empresas associadas da autora não possuam uma 

outra alternativa, como por exemplo, têm-se visto em restaurantes, comércios em geral, 

com o sistema de delivery, pois o serviço das associadas da requerente, como narrado, 

trata-se de transporte, o que não pode ser realizado de outra forma, logo, a paralisação das 

atividades das mesmas é medida, infelizmente, unicamente cabível. 
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Para comprovação, segue nota proferida por uma de suas associadas: 

 

Sem contar nas tentativas de manutenção do setor, por uma das 

associadas, que comercializou passagem rodoviária por apenas R$ 4,99, valor inferior 

ao comercializado pelo serviço urbano no Distrito Federal, que é de R$ 5,50. Veja-se: 

 

Excelência, é evidente que a perpetuação das nulidades cometidas 

pela requerida ocasionará maiores abalos às transportadoras, especialmente porque 

tal fato está sendo imposto, justamente, em um momento de grave crise econômica. 
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COMO AS EMPRESAS PODERÃO SE RECUPERAR DE UMA 

CRISE COM A EXPANSÃO DAS COBRANÇAS IMPOSTAS PELA AGÊNCIA? 

É curioso que neste momento de pandemia as empresas aéreas 

estão recebendo incentivos para manutenção do setor aéreo, com diversas políticas 

e decisões judiciais de incentivo, no entanto, o setor rodoviário, que É O ÚNICO 

QUE CONCEDE GRATUIDADES, ALÉM DE NÃO RECEBER INCENTIVOS E 

SER O MAIS AFETADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, AINDA ESTÁ 

TENDO QUE SER SUBMETIDO A OBRIGAÇÃO SEM QUALQUER ANÁLISE 

DE IMPACTO ECONÔMICO. SERÁ O FIM DO SISTEMA RODOVIÁRIO. AS 

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NÃO CONSEGUIRÃO SE RECUPERAR. 

A cobrança imoral da taxa de fiscalização impacta todo o regime de 

prestação do serviço público de transporte estadual, colocando em risco o equilíbrio, a 

estabilidade e a segurança jurídica da regulação do setor de transporte, situação que se 

agrava mais ainda em virtude do estado de calamidade pública em que se encontra o país 

ante a pandemia provocada pela COVID-19.  

São, ainda, hialinos e evidentes os impactos econômicos que a 

pandemia causa a diversos setores produtivos. Nesse ponto, o serviço de transporte 

interestadual foi severamente impactado. Consequentemente, tudo isso gera um 

expressivo e incalculável rombo financeiro ao caixa das associadas da requerente, o 

que traz impactos para toda a população, eis que cerca de 80 milhões de pessoas 

dependem direta ou indiretamente dos serviços de transporte interestadual, em 

especial os usuários de baixa renda. 

É importante ressaltar que a queda na demanda de passageiros das 

empresas de transporte interestadual alcança expressivos 97% (noventa e sete por cento) 

de índice, o que abala substancialmente o caixa das empresas, conforme estudo realizado 

pela própria ANTT.  

Veja-se: 
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E, em grande queda segue o serviço rodoviário de passageiros, com 

fulcro em estudo da ANTT, in verbis: 

 

Em decorrência disso, várias demissões já foram realizadas. Ressalta-

se, ainda, que, ao contrário das companhias de transporte aéreo, não houve para o serviço 

de transporte coletivo rodoviário de passageiros aporte do Governo Federal. 

Nota-se, dessa forma, a gravidade da conduta da requerida, em 

promover exorbitante cobrança imoral, inconstitucional e ilegal, em face de 

empresas que se encontram em um momento econômico crítico.  

Ademais, conforme dados operacionais emitidos pela própria agência 

reguladora, a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, nos últimos três anos, 
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a concessão de gratuidades somente no serviço convencional chegou ao patamar de 

aproximadamente 20% (vinte por cento) de todo o quantitativo de passageiros.  

Veja-se: 

 

Resta claro que a concessão das gratuidades neste momento de severa 

dificuldade econômica poderá ocasionar a extinção de várias empresas. 

Registra-se, ainda, que o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro – LINDB, é expresso ao prever que toda decisão judicial deverá 

analisar as consequências do decisum, in verbis: 

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se 

decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam 

consideradas as consequências práticas da decisão. 

Cabe assim, nos termos acima expostos, invocar os ditames da análise 

econômica do direito, também conhecida como Law e Economics. 
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Trata-se do uso das ferramentas próprias da economia às normas 

jurídicas, reinterpretando o ordenamento jurídico em conformidade com as escolhas 

racionais. Busca-se dessa forma compreender os efeitos econômicos das decisões 

jurídicas, assinalando ainda as consequências indesejáveis ou involuntárias que possam 

ocorrer. 

Acrescente-se a tudo isso o princípio da preservação da empresa. 

Segundo tal princípio, todas as ações tomadas pelo Estado devem tomar por base o desejo 

social de se preservar e manter a empresa em continuidade. E mais: deve o poder público 

conceder os meios adequados para a superação das situações de crises financeiras, 

visando ao equilíbrio da economia, à manutenção de empregos e até a sobrevivência do 

próprio Estado.  

Por tal modo, deve ser reconhecida a nulidade das normas que regulam 

a taxa de fiscalização, devendo ser julgada procedente a presente demanda. 

 

III.VII. DO PEDIDO DE TUTELA D URGÊNCIA E SEUS 

PRESSUPOSTOS 

A tutela de urgência é provimento cautelar admitido pela própria lei, 

quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado, puder resultar a 

ineficácia da ordem judicial ao final concedida. 

No caso em tela, tem-se o risco iminente e certeiro das associadas da 

requerente serem demandas em créditos altíssimos, tendo como base normas totalmente 

inconstitucionais e ilegais, bem como, ainda, serem incluídas em dívida ativa, o que 

privará a concessão de créditos, impossibilitando a superação da maior crise do setor 

rodoviário. 

A manutenção da taxa de fiscalização, até a apreciação definitiva da 

lide acarretará danos irreparáveis às empresas, seja de ordem patrimonial, funcional e até 

mesmo moral. 
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Os pressupostos concessivos da liminar pretendida, o fumus bonis juris 

e o periculum in mora, encontram-se presentes. O primeiro decorre da relevância dos 

motivos em que se assenta a inicial, consubstanciado nas disposições constitucionais, 

legais e jurisprudenciais invocadas.  

O segundo, pelo fato do ato impugnado lesar imediatamente as 

associadas da requerente em serem submetidas a cobrança de créditos  

Ademais, a probabilidade do direito resta configurada, tendo em vista 

o entendimento majoritário e sumulado que veda a Administração Pública de instituir 

tributos de forma inconstitucional  

O perigo de dano é exorbitante e notório, ante ao fato de que a ausência 

de suspensão do art. 77, § 3º da Lei 10.233/2001, instituído pela Lei 12.996/2014, bem 

como da Resolução ANTT 4.936/2015, até a apreciação definitiva da lide, acarretará 

danos irreparáveis às mesmas, seja de ordem patrimonial, funcional e até mesmo moral, 

pois a cada dia que se passar, as empresas serão cobradas e executadas em montantes 

altíssimos, fato que para uma empresa, gera danos irreparáveis. 

Observa-se que é notória a necessidade da concessão da liminar, pois 

em caso contrário, as empresas ocorrerão o risco de entrarem em falência, o que pode 

ocasionar prejuízos irreparáveis.  

Assim sendo, restam demonstrados os requisitos que autorizam a 

concessão da medida liminar e do risco da paralização das operações das associadas da 

requerente, que não poderão continuar a exercer suas atividades comerciais, em razão de 

cobranças promovidas de forma totalmente inconstitucional e ilegal. 
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IV. DOS PEDIDOS 

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos legais autorizativos 

da concessão da tutela de urgência e do enorme prejuízo a que estão expostas as 

associadas da requerente, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, 

requerer: 

a) A concessão da tutela de urgência, para:  

  a.1) determinar a suspensão dos efeitos do art. 77, § 3º da 

Lei 10.233/2001, instituído pela Lei 12.996/2014, bem como da Resolução ANTT 

4.936/2015, às associadas da requerente, até a apreciação final da lide; 

  a.2) que a requerida se abstenha de realizar qualquer tipo de 

cobrança em face das associadas da requerente, com fundamento no art. 77, § 3º da Lei 

10.233/2001, instituído pela Lei 12.996/2014, bem como da Resolução ANTT 

4.936/2015, impossibilitando, assim, a inscrição em dívida ativa, cadastro de 

inadimplentes ou quaisquer outros meios de cobrança, autuações e/ou apreensões de 

veículos das associadas da requerente; 

b) Seja citada a agência requerida, para que apresente defesa, caso 

queira, no prazo legal; 

c) No mérito, ao final, requer: 

c.1) a procedência do pedido, confirmando a tutela de urgência, 

assegurando às empresas representadas pela requerente a suspensão dos efeitos do art. 77, 

§ 3º da Lei 10.233/2001, instituído pela Lei 12.996/2014, bem como da Resolução ANTT 

4.936/2015; 

d.2) A procedência do pedido, determinando que a requerida abstenha-

se de realizar qualquer tipo de cobrança em face das associadas da requerente, com 

fundamento no art. 77, § 3º da Lei 10.233/2001, instituído pela Lei 12.996/2014, bem 

como da Resolução ANTT 4.936/2015, impossibilitando, assim, a inscrição em dívida 
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ativa, cadastro de inadimplentes ou quaisquer outros meios de cobrança, autuações e/ou 

apreensões de veículos das associadas da requerente; 

d.3) a declaração de inconstitucionalidade e nulidade do art. 77, § 3º da 

Lei 10.233/2001, instituído pela Lei 12.996/2014, bem como da Resolução ANTT 

4.936/2015; 

e) a condenação da requerida em custas e honorários advocatícios. 

 

Dá-se ao presente o valor de R$ 1.800,00. 

 

Nestes termos, pede e aguarda deferimento. 

Brasília/DF, 13 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVO LOPES DE SOUZA      SUELLEN LUNGUINHO DO NASCIMENTO 

           OAB/DF 24.801                                                  OAB/DF 60.821                                  
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