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Ilmo. Sr.
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Avenida Marechal Câmara, 160 - Centro - 20020080 - Rio de Janeiro 
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Senhor Coordenador ,

Por ordem do MM. Juiz Federal Substituto da 32ª Vara Federal, Dr.
Guilherme Correa de Araújo, sirvo-me do presente para cientificar-lhe acerca da
impetração do Mandado de Segurança em epígrafe e para que apresente as
informações que entender cabíveis, no decêndio legal, nos termos do art. 7º, I da Lei
12.016/2009, tudo em conformidade com a decisão e petição inicial em anexo.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria protestos de
estima e consideração.

Documento eletrônico assinado por LUIZ CARLOS RODOLFO MURUCI, Diretor de Secretaria Substituto, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26
de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5076232-95.2020.4.02.5101/RJ

IMPETRANTE: FULVIA RENATA GONCALVES BOSSOLANI

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT - RIO DE
JANEIRO
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DESPACHO/DECISÃO

FULVIA RENATA GONCALVES BOSSOLANI impetra o presente Mandado
de Segurança contra ato do Superintendente - AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT - Rio de Janeiro e COORDENADOR DA
GERÊNCIA REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES - ANTT - Rio de Janeiro, pelo qual requer, em sede liminar:

"Diante de todo o exposto, notando-se ainda que não há qualquer perigo quanto à
irreversibilidade da decisão que porventura conceda a liminar aqui pretendida, a
IMPETRANTE requer que: a. Seja concedida medida liminar para determinar que as
Autoridades Coatoras abstenham-se de praticar quaisquer atos ou medidas que
restrinjam ou impossibilitem a livre escolha da IMPETRANTE e demais consumidores,
sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência;"

Ao final, no mérito, requer:

"c. Ao final, seja concedida a ordem para determinar que as Autoridades Coatoras
abstenham-se de praticar em todo o trajeto até o Município do Rio de Janeiro, quaisquer
atos ou medidas, com o fundamento no suposto exercício de transporte irregular que
restrinjam ou impossibilitem o direito de escolha do consumidor."

Alega a Impetrante que, vislumbrando em tais aplicativos de fretamento
coletivo a possibilidade de aumento de seu leque de escolhas para realizar viagens
interestaduais, de forma a poder exercitar seu direito constitucional de escolha como
consumidor, comprou passagens de ida e volta para a cidade do Rio de Janeiro, com
saída prevista para 06 de novembro de 2020 (sexta-feira) e retorno para o dia 08
(segunda-feira), como se vê da cópia que instrui esta inicial.

Ocorre que, como tem sido noticiado em diversos órgãos de imprensa,
antes de iniciar o trajeto legalmente adquirido pela IMPETRANTE por meio do
aplicativo da Buser, há elevado risco de que as Autoridades Coatoras ilicitamente
impeçam o ônibus de sair do ponto de embarque e iniciar a viagem autorizada pelas



autoridades reguladoras competentes.

Noticia que as Autoridades Coatoras têm justificado esta arbitrariedade na
suposta ausência de autorização da empresa Buser para realização do transporte, ou
seja, que a empresa alegadamente realizava transporte clandestino de passageiros.

Advoga a tese de que a Buser não presta serviço de fretamento regular, nem
de transporte rodoviário coletivo como as Autoridades Coatoras querem fazer crer. Ou
seja, o impedimento da livre escolha da IMPETRANTE e demais consumidores por meio
da plataforma da Buser, além de contrariar o princípio constitucional da defesa do
consumidor, especialmente no que diz respeito à vertente do direito de escolha (artigo
170, caput, IV e V, da CF), não tem qualquer respaldo legal.

Documentos e procurações que acompanham a inicial, nos termos dos
Anexos 02 a 09 do Evento 1.

Custas recolhidas no valor de 50%.

É o relatório. Decido.

A concessão de medida liminar exige presença, concomitante, da
plausibilidade jurídica da alegação apresentada pela impetrante, na qual se funda o
pedido inicial (fumus boni iuris), e do fundado receio de que o ato impugnado possa
tornar ineficaz o provimento jurisdicional final pleiteado, com a possibilidade de a
impetrante sofrer lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Sobre o risco na demora, não se vê presente, pois a impetrante não
comprovou ter adquirido as alegadas passagens com datas de embarque em 06/11/2020
e 08/11/2020, notadamente porque o nome do passageiro indicado no documento
constante do Evento 1, Anexo 6, é diverso do da impetrante.

Ainda que assim não fosse, é certo que, conforme se extrai da inicial, a
impetrante, na qualidade de consumidora, pretende discutir a legalidade de ações do
regulador (ANTT) com relação a serviço público de transporte interestadual de
passageiros.

Não se vê, na espécie, claramente a legitimidade ativa da impetrante, na
qualidade de consumidora, para questionar as decisões do regulador.

Com efeito, somente ao regulado é possível questionar decisões do
regulador que afetem suas operações, porquanto apenas ele está sujeito ao poder
regulamentar da administração pública, falecendo legitimidade ao consumidor para
discutir os termos de uma relação jurídica da qual não é parte.

Note-se que em se permitindo aos milhões de potenciais consumidores a
discussão de aspectos da regulação de atividades econômicas no Brasil, lícito vislumbrar
a possibilidade de milhares de discussões judiciais sobre um mesmo tema, com
desprestígio à eficiência da função jurisdicional.

Assim, considerando que eventual prejuízo ao consumidor/usuário do
pretendido serviço é meramente reflexo, não se verifica a plausibilidade das alegações
da parte autora.
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Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.

Notifiquem-se as autoridades impetradas para prestarem informações no
prazo legal, consoante o disposto no art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09.

Dê-se ciência do feito à UNIÃO para manifestar seu eventual interesse em
ingressar no feito. Em caso positivo, anote-se.

Após, colha-se o parecer do MPF.

Tudo cumprido, voltem conclusos para sentença.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por GUILHERME CORREA DE ARAUJO, Juiz Federal Substituto, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 510003956130v8 e do código CRC
149a949b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUILHERME CORREA DE ARAUJO
Data e Hora: 4/11/2020, às 10:30:24

 

 



 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA __ VARA FEDERAL DA         
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO - RJ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
URGENTE 

 

FÚLVIA BOSSOLANI, brasileira, publicitária, portadora da Carteira de        
Identidade RG n° 40.532.862 e inscrita no CPF/MF sob o n° 336.321.558-44,            

residente e domiciliada na Av. Ademar de Barros, 1.737, São José dos Campos -              
SP, CEP 12245-010 (“IMPETRANTE”), por seu advogado abaixo assinado         

(documento 1), com fundamento no artigo 5º, incisos XXXV e LXIX, da Constituição             

Federal de 1988 (“CF”) e nos artigos 1° e 7°, inciso III, ambos da Lei n° 12.016, de                  
7.8.2009 (“Lei n° 12.016/2009”), vem, respeitosamente, à presença de V.Exa.,          

impetrar  
 

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO  
COM PEDIDO DE LIMINAR 

 

contra limitação estabelecida pelos arts. 3º, XI e 36 do Decreto Federal nº 2.521/98              
(documento 02), bem como do art. 3º, VII e XIV, da Resolução nº 4.777/15              

(documento 03), da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES        

(“ANTT”), e pelo justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo por atos               
coatores do: SUPERINTENDENTE DA UNIDADE REGIONAL DO RIO DE         

 



 
 

JANEIRO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRES - ANTT; e          

COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL DO RIO DE         
JANEIRO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT;         
vinculadas à ANTT, autarquia federal em regime especial com endereço na Av.            

Marechal Câmara, 160, Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20020-907, em conjunto              
denominadas “ Autoridades Coatoras”, pelos seguintes fatos e fundamentos: 

 

I. COMPETÊNCIA 
 

1. Nos termos do art. 109, I1, da CF, compete à Justiça Federal conhecer e              
julgar este mandado de segurança, pois a ANTT é autarquia integrante da            

administração pública federal incumbida de regular, supervisionar e fiscalizar as          

atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de           
transportes. 

 
2. E a competência, neste caso, é da Justiça Federal do Rio de Janeiro. 

 

3. De acordo com a Portaria nº 237 (documento 4), a ANTT é organizada em              
forma de Unidades Regionais e Superintendências vinculadas espalhadas pelo país. 

 
4. Dessa forma, conforme dispõe o art. 1º, inciso III e respectivas alíneas da             

norma administrativa supramencionada, a fiscalização dos transportes terrestres a         

cargo da ANTT no Estado do Rio de Janeiro vincula-se à coordenação e às ordens               
da Unidade Regional do Rio de Janeiro. 

 
5. Assim, o domicílio funcional das autoridades incumbidas de fiscalizar o          

transporte terrestre no Estado do Rio de Janeiro, local onde fica a Unidade Regional              

da ANTT em que está lotado (UNIDADE REGIONAL do Estado do Rio de Janeiro da               
ANTT), o que explica por que a Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de               

1 “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade                   
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou              
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à                  
Justiça do Trabalho”; 
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Janeiro é o Juízo absolutamente competente para julgar esta ação em razão da             

pessoa. 

II. PRELIMINARMENTE: NÃO SE DISCUTE LEI EM TESE 
 

6. Não se discute lei em tese. Este mandado de segurança não se volta contra              
lei em tese, mas contra os certos, futuros e concretos efeitos de uma disposição que               

proíbe a IMPETRANTE de exercer, enquanto consumidora, seu direito de escolha, a            

fim de optar pelo fretamento colaborativo para realizar sua viagem. Como exemplo,            
a IMPETRANTE cita os seguintes precedentes do C. STJ e do E. TJSP:  
 

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO       

NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE. TAXA DE VISTORIA        

E TAXA DE VALIDAÇÃO DE VISTORIA. BITRIBUTAÇÃO. ANÁLISE DE LEI          

LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos          

termos da jurisprudência pacífica do STJ, é possível a impetração de mandado de             

segurança contra ato normativo, de efeitos concretos, que incide diretamente na           

esfera jurídica do impetrante. (...)”. (STJ. Segunda Turma. AgRg no REsp           

1518800/SC. Rel. Min. Humberto Martins, j. em 28/04/2015) 

 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE        

SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR.       

LIMITAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE ESTÍMULO          

OPERACIONAL. DECRETO ESTADUAL QUE RESTRINGE LEI COMPLEMENTAR.       

IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO CONCRETO QUE INCIDE DIRETAMENTE        

NA ESFERA JURÍDICA DO IMPETRANTE. VIABILIDADE DA AÇÃO.        

PRECEDENTES DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento            

de ser possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo, de             

efeitos concretos, que incide diretamente na esfera jurídica do impetrante.          

Precedentes. (...)” (STJ. Sexta Turma. AgRg no RMS 24.986/SC. Rel. Min. Sebastião            

Reis Júnior, j. em 27/08/2013) 

 

“De início, anoto que, respeitado o entendimento do magistrado a quo, considerando            

o pedido formulado na inicial (fls. 09), a via processual do mandado de segurança é               

adequada; o autor não ataca lei em tese (Súmula nº 266 do STF), mas sim os efeitos                 
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concretos da norma, quais sejam, “a Impetrante está sendo proibida de realizar o             

transporte de trabalhadores rurais em seu ônibus nas rodovias estaduais, vez que            

não lhe é concedida a competente autorização para a realização desse tipo de             

transporte (...)” (em especial fls. 03 grifos nossos), em razão da idade do veículo em               

questão ser superior a vintes anos, violando o previsto na Portaria SUP/DER nº             

39/08. Demonstrado, em concreto, lesão à esfera jurídica da impetrante, possível o            

ingresso de mandado de segurança com a finalidade de que “a Impetrante possa             

utilizar-se de seus veículos, com mais de 20 anos de fabricação, desde que             

devidamente vistoriados, portando o competente Atestado de Segurança Veicular         

dentro da validade,” (grifo original) com pedido para que as autoridades coatoras “se             

abstenham da proibição ao uso desses veículos para o transporte de trabalhadores            

rurais” (fls. 09), sob o fundamento de que o artigo 23 da referida Portaria é ilegal,                

sendo certo que, no caso, a ilegalidade não figura como pedido autônomo.” (TJSP. 1ª              

Câmara de Direito Público. AC nº 0013808-24.2013.8.26.0291. Rel. Des. Luís          

Francisco Aguilar Cortez, j. em 21/02/2017) 

 

7. Assim sendo, este Mandado de Segurança preventivo é voltado contra          

potenciais atos coatores fundados nos arts. 3º, XI e 36 do Decreto Federal nº              
2.521/98, do art. 3º, VII e XIV, da Resolução nº 4.777/15, da ANTT, quais sejam, a                

impossibilidade de realizar a viagem contratada pela IMPETRANTE intermediada         

pela empresa de tecnologia Buser, na modalidade de transporte terrestre por           
fretamento colaborativo. 

 
III. DOS FATOS QUE CULMINARAM NO JUSTO RECEIO DE LESÃO AO          
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE 

 
8. Nos últimos anos, com o avanço tecnológico e a necessidade cada vez maior             

de soluções alternativas de transporte nos grandes centros urbanos, bem como em            
rodovias por todo o país, surgiram aplicativos que, de maneira inovadora, promovem            

a integração entre empresas de fretamento de viagens e passageiros. É o caso, por              

exemplo, dos aplicativos “Buser” e “4Bus”, que permitem aos consumidores a           
formação de grupos para viajar para onde desejam, com mais conforto, praticidade e             
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a preços competitivos, sem dependerem da grade fixa de determinados agentes de            

mercado de viagens de ônibus. 

 
9. A título ilustrativo, a IMPETRANTE destaca a seguir a descrição dos serviços            

prestados pelo aplicativo “Buser”, disponível em sua plataforma online2: 
 

“A Buser é uma plataforma de fretamento colaborativo que está transformando o            

mercado de viagens de ônibus, oferecendo uma nova alternativa de alta qualidade,            

segura e a preços justos; As viagens chegam ser até 60% mais baratas que as               

tradicionais e contam com seguro, motoristas profissionais, veículos inspecionados e          

monitorados por GPS, além de outros itens de segurança. 

A maior parte das viagens são realizadas em ônibus cama, leito ou semi-leito e as               

reservas são feitas pelo site ou aplicativo. Para viajar é só apresentar um documento              

com foto, sem a necessidade de ir a uma rodoviária e pegar filas para comprar,               

retirar ou imprimir passagens.” 

 
10. Nesse contexto, a IMPETRANTE, vislumbrando em tais aplicativos a         

possibilidade de aumento de seu leque de escolhas para realizar viagens           
interestaduais, de forma a poder exercitar seu direito constitucional de escolha como            

consumidor, comprou passagens de ida e volta para a cidade do Rio de Janeiro,              

com saída prevista para 06 de novembro de 2020 (sexta-feira) e retorno para o dia               
08 (segunda-feira), como se vê da cópia que instrui esta inicial (documento 05). 

 
11. Como se pode vislumbrar pelo site da Buser e por meio de múltiplas             

informações obtidas, toda a documentação que demonstra a legalidade do          

transporte é colocada à disposição das Autoridades, uma vez que a empresa de             
fretamento detém as autorizações necessárias para aquela viagem. 

 
12. Ocorre que, como tem sido noticiado em diversos órgãos de imprensa, antes            

de iniciar o trajeto legalmente adquirido pela IMPETRANTE por meio do aplicativo da             

Buser, há elevado risco de que as Autoridades Coatoras ilicitamente impeçam o            
ônibus de sair do ponto de embarque e iniciar a viagem autorizada pelas autoridades              
2 Disponível em https://www.buser.com.br/ - acessado em 29 de outubro de 2020. 
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reguladoras competentes. Veja-se abaixo notícias relacionadas a apreensões de         

veículos tais como aquele que a IMPETRANTE irá utilizar como consumidora3: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

3 
https://www.portalinterbuss.com.br/2019/10/onibus-da-emma-turismo-operando-pelo-buser-e-apreendi
do-em-campo-grande-ms/ ;  
https://revistadoonibus.com/2020/07/02/mg-onibus-da-buser-acaba-apreendido-na-noite-desta-quarta-
feira-em-juiz-de-fora/ ; 
https://diariodotransporte.com.br/2020/08/28/antt-apreende-onibus-da-buser-em-sao-paulo/; e 
https://lexprime.com.br/2020/09/operacoes-contra-onibus-clandestinos-sao-intensificadas-em-todo-o-p
ais/  
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13. Também se tem notícia de que as Autoridades Coatoras têm informado aos            

consumidores que estes seriam transportados até a rodoviária da cidade do           

embarque, onde costumam ser realocados em outros ônibus de empresas          
consideradas regulares. As Autoridades Coatoras têm justificado esta arbitrariedade         

na suposta ausência de autorização da empresa Buser para realização do           
transporte, ou seja, que a empresa alegadamente realizava transporte clandestino          

de passageiros. 

 
14. Entretanto, ao ameaçar os consumidores a não realizarem viagens por meio           

da empresa de fretamento – devidamente autorizada que detinha todas as           
autorizações necessárias para tanto – que haviam optado por fazê-la e o fazerem             

por meio de empresa de transporte rodoviário escolhida pelas próprias Autoridades           

Coatoras, causam evidente prejuízo aos consumidores e ferem o princípio basilar do            
direito de escolha do consumidor e as disposições do Código de Defesa do             

Consumidor (“CDC”). 
 

15. Mais do que isso, a IMPETRANTE adquiriu passagem por meio da plataforma            
da Buser referida no parágrafo 10, supra, para 06 de novembro p.f. (vide documento              

05), pelo que, neste momento de completa insegurança jurídica tem o fundado            
receio de ser impedido de realizar esta viagem, de modo que poderá ser impedido              

de fazê-lo por meio de ato arbitrário e ilegal a ser praticado pelas Autoridades              

Coatoras.  
 

16. Destaca-se que, como será demonstrado a seguir, a Buser não presta serviço            
de fretamento regular, nem de transporte rodoviário coletivo como as Autoridades           

Coatoras querem fazer crer. Ou seja, o impedimento da livre escolha da            

IMPETRANTE e demais consumidores por meio da plataforma da Buser, além de            
contrariar o princípio constitucional da defesa do consumidor, especialmente no que           

diz respeito à vertente do direito de escolha (artigo 170, caput, IV e V, da CF), não                 
tem qualquer respaldo legal. O parecer do eminente Professor Carlos Ari Sundfeld é             

claro neste sentido: 
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“Seria inconstitucional, assim, a criação de restrições artificiais pelos poderes          

públicos (federal, estaduais e municipais) a serviços privados de transporte eventual           

de passageiros em grupo, espécie do gênero serviço privado de transporte,           

reflexamente criando reserva de mercado aos serviços públicos regulares de          

transporte rodoviário. De um lado, por violar a livre iniciativa e a livre concorrência              

entre os modais e as empresas de transporte (art. 170, caput e inciso IV, da               

Constituição). De outro, por comprimir a esfera de liberdade pessoal dos potenciais            

passageiros, ao onerar sua liberdade de locomoção (art. 5º, caput, da Constituição).” 

 
17. Diante das patentes ilegalidades perpetradas pelas Autoridades Coatoras,        

bem como do risco de dano concreto sofrido pela IMPETRANTE caso continue a ser              

impedido de poder livremente exercer seu direito de escolha, não restou alternativa            
à IMPETRANTE senão a impetração desse Mandado de Segurança, com pedido           

liminar. 
 

IV. O Direito – Fumus Boni Juris e Periculum In Mora 

 
(i) Esclarecimentos iniciais a respeito do serviço contratado pela        
IMPETRANTE 
 

18. Conforme indicado acima, a IMPETRANTE acessou a plataforma online         

administrada pela Buser e adquiriu uma passagem de ida e volta para a capital              
fluminense, com saída prevista para a próxima sexta-feira (06 de novembro de 2020)             

e tem justo receio de que as Autoridades Coatoras venham a impedir a realização              
do trajeto e obrigar a IMPETRANTE e demais passageiros a embarcarem em outro             

ônibus, de empresa previamente escolhida pelas próprias Autoridades Coatoras. 

 
19. Por meio da plataforma, os consumidores recebem a informação de que           

referida empresa “é uma plataforma de fretamento colaborativo que possibilita          

viagens de ônibus”, sendo que “todas as empresas de ônibus e motoristas são             

certificados pela ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres”. 
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20. A IMPETRANTE, portanto, contratou os serviços de transporte rodoviário em          

regime de fretamento eventual, utilizando-se da plataforma online administrada pela          

Buser. Vê-se que tanto os serviços prestados pela plataforma online como aqueles            
prestados pela empresa de transporte são legais e autorizados pelas autoridades           

competentes. 
 

21. Buscando mais informações sobre a Buser na internet, a IMPETRANTE          

verificou que a mesma descrição indicada na plataforma – por meio da qual adquiriu              
a passagem objeto deste Mandado de Segurança – encontra-se em parecer           

elaborado pelo Professor Paulo Furquim de Azevedo, que a IMPETRANTE          
encontrou nos em buscas na rede mundial de computadores. Confira-se: 

 
“(...) A Buser é uma plataforma de compartilhamento que conecta passageiros a            

empresas de transporte rodoviário em regime de fretamento eventual. Conforme          

desenvolvido na seção anterior, uma importante distinção entre o serviço de           

transporte regular e o fretamento eventual é que o primeiro é coordenado pelo poder              

público em suas várias dimensões, enquanto o segundo requer que as partes se             

coordenem para definir local de embarque, trajeto, horário e demais aspectos           

relevantes à contratação privada. 

(...) Diferentemente dessas plataformas, contudo, a contribuição da Buser não se           

restringe à conexão entre ofertante e demandante de um serviço. A plataforma            

também facilita a coordenação entre passageiros, permitindo que eles formem um           

coletivo suficientemente grande para viabilizar a contratação de um serviço de           

fretamento eventual. Nesse aspecto, a Buser se assemelha às plataformas de           

compras coletivas, por meio das quais são formados grupos de consumidores que            

podem desfrutar de descontos na compra grandes lotes. Este é o caso de             

plataformas já consolidadas, como Peixe Urbano e ClickOn, entre outras, dedicadas           

a compras coletiva de natureza variada, de restaurantes a entretenimento. A Buser,            

portanto, viabiliza duas espécies de coordenação, entre ofertante e demandante, e           

entre passageiros, para facilitar a sua ação coletiva (...).” 

 

22. Seguindo esta mesma linha, em 29.6.2018, destaca-se o parecer elaborado          

pelo Procurador José Leonidas Bellem de Lima juntado aos autos do Agravo de             
Instrumento nº 5011084-58.2018.4.03.0000, em trâmite neste Tribunal Regional        
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Federal da 3ª Região, interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres –            

ANTT contra a Buser, para opinar pelo desprovimento do referido recurso (a íntegra             

instrui os autos, documento 06): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Vale, inclusive, destacar os seguintes trechos da decisão contra a qual a            
ANTT interpôs o agravo de instrumento acima referido: 
 

 

 

 

 

 
 10 

 

 



 
 

 

 

 
24. É evidente, portanto, que os serviços prestados pela Buser, os quais foram            

licitamente adquiridos pela IMPETRANTE e as Autoridades Coatoras arbitrariamente         
vêm sistematicamente impedindo usuários de usufruí-los. Eventual banimento ou         

eventual severa restrição ao exercício legal de referida atividade não pode ter            

qualquer aplicação à Buser e, consequentemente, aos consumidores que têm o           
direito de livremente escolher quais serviços e produtos gostariam de          

adquirir/usufruir. 
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(ii) Ato abusivo e contrário às garantias previstas pela CF, Código de           
Defesa do Consumidor e Marco Civil da Internet 
 
25. O art. 170, incisos V, da CF e o CDC em seu artigo 6º, inciso II, preveem                 

sobre o direito à liberdade de escolha. De acordo com os comentários ao CDC, a               
liberdade de escolha do consumidor está vinculada “ao dever de informar bem o             

público consumidor sobre todas as características importantes de produtos e          

serviços, para que aquele possa adquirir produtos, ou contratar serviços, sabendo           

exatamente o que poderá esperar deles”4. 

 
26. Ou seja, além de decorrer da liberdade constitucional de escolha, tal direito            

decorre da vulnerabilidade do consumidor e sua hipossuficiência e frente ao           

fornecedor. 
 

27. Sem prejuízo de a Buser ter agido desta maneira, percebe-se que as            
Autoridades Coatoras impedem o consumidor de exercer livremente este direito. 

 

28. Em caso que se assemelha a esse, em que se discutiu a legalidade de              
aplicativos inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu o transporte individual          

remunerado de passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos, Senhor         
Ministro Luís Roberto Barroso assim afirmou no voto proferido no julgamento do            

Recurso Extraordinário nº 1.054.110 ao referir-se ao direito de escolha do           

consumidor (documento 7):  
 

“(...) Em segundo lugar, livre iniciativa significa também livre concorrência, e nessa            

ideia se contém uma opção pela economia de mercado assentada na crença de que              

é a competição entre os agentes econômicos de um lado e a liberdade de escolha               

dos consumidores do outro que produzirão os melhores resultados sociais, que são a             

qualidade dos bens e serviços a um preço justo. 

Pois bem, e aqui a terceira conclusão nessa área. É contrário a esse regime de livre                

competição a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já             

4 GRINOVER, Ada Pellegrini. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores            
do anteprojeto. 7.ed. – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 125. 
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estabelecidos, no caso, os táxis, com o propósito simples de afastar o impacto             

gerado pela inovação no setor, a chegada, entre outros, do Uber, Cabify e 99. 

(...) 

Outros aspectos positivos do ingresso dos novos players nesse mercado: 1 - a             

ampliação do direito de escolha do consumidor, o que atende ao mandamento            

constitucional de proteção do consumidor; 2 - impacto positivo sobre a mobilidade            

urbana. A verdade é que curiosamente a oferta de Uber e assemelhados no mercado              

de transporte urbano diminuiu o número de carros nas ruas, porque menos gente             

passou a sair com o seu próprio automóvel (...).” 
 

29. Por isso, seja porque é um direito constitucionalmente garantido, seja porque           
traz inúmeros benefícios ao mercado e aos consumidores, o direito de livremente            

escolher o produto e serviço que mais lhe interessa não pode ser cerceado             

ilicitamente por qualquer órgão público, neste caso as Autoridades Coatoras.  

 

30. Por fim, há que ressalvar que a atividade econômica exercida pela empresa            
contratada pela IMPETRANTE, no caso a Buser, disponibiliza uma plataforma de           

fretamento colaborativo que, em linhas gerais, faz a conexão entre passageiros e            
empresas de transporte rodoviário em regime de fretamento eventual, é legal e            

garantida pela Lei 12.965/14, o Marco Civil da Internet no Brasil (“Marco Civil”). Isso,              

porque em seu art. 3º, VIII, o Marco Civil garante a liberdade dos modelos de               
negócios promovidos na Internet, ou seja, exatamente a forma de prestação de            

serviços e atividade exercida pela Buser, ora contratada pela IMPETRANTE. 
 

31. Por todo o exposto, restou demonstrado que no momento em que o Decreto             

Federal nº 2.521/98 bem como a Resolução nº 4.777/15, da ANTT, são aplicadas             
arbitrariamente contra a atividade exercida por referida plataforma e acaso o façam            

contra outras plataformas que exerçam a mesma atividade, as Autoridades Coatoras           
atuam de maneira abusiva e contrária a todas às garantias previstas pela CF, CDC e               

ao Marco Civil. 
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(iii) Jurisprudência sobre o tema 
 

32. O Ministério Público também tem se posicionado de modo favorável à           
atividade exercida pela Buser e legitimamente escolhida pelos consumidores,         

veja-se: 
 

“(...) o nicho de mercado explorado pela BUSER relaciona-se com as viagens            
economicamente viáveis, mas opcionais (grupo 3). Afinal, os usuários da          

plataforma não têm nenhuma garantia de que lograrão contratar o transporte           

almejado, dependendo dos interesses dos demais. 

Desse modo, a princípio não existe nenhum elemento concreto que demonstre           

suposta interferência da atividade econômica explorada pela BUSER no nicho das           

viagens necessárias, sejam elas viáveis (grupo 4) ou inviáveis economicamente          

(grupo 2). 

(...) 

No tocante à relevância da tese jurídica levantada pela Agravada, não há no regime              

constitucional vigente regra que estabeleça o monopólio ou a exclusividade do           

regime público. Não existindo restrição expressa, a atividade se abre, se oferece            
à livre iniciativa (art. 170, caput, da CF/88), ao livre exercício da atividade             
econômica (art. 5º e art. 170, parágrafo único da CF) e à defesa do consumidor               
(art. 170, V, da CF/88). 
(...) 

No campo das hipóteses, poderia se considerar, em sentido contrário ao que foi             

levantado pela Agravante, que o serviço oferecido pela impetrante além de           
aumentar a ação de escolha do usuário de transporte coletivo, propiciaria,           
mediante o princípio da livre concorrência, melhorias ao transporte público,          
inclusive o regular. 
Dessume-se do excerto acima que, até o momento, não há nenhum estudo            

regulatório completo a respeito dos eventuais impactos da atividade exercida pela           

Agravada no ramo dos transportes terrestres. Destarte, à míngua de provas que            

explicitem eventuais impactos nocivos da atividade da Agravada e considerando-se          

que a liberdade da exploração das atividades econômicas é a regra no ordenamento             

jurídico pátrio (art. 170, parágrafo único, da CF/88), é de suma importância que a              

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. possa continuar a desenvolver sua atividade          
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econômica, na forma garantida pela r. decisão liminar agravada – aliás           

satisfatoriamente fundamentada.” (grifou-se) 
 

33. Por este motivo, têm sido concedidas liminares em casos com características           
semelhantes ao presente, como se vê, por exemplo, da r. decisão proferida nos             

autos do Mandado de Segurança 1027611-88.2020.4.01.3800, em trâmite perante a          
3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais (documento 08):. 
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34. No mesmo sentido a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança            
nº 5020121-74.2020.4.03.6100 (documento 09), vejamos: 
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(...) 
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35. Resta, portanto, demonstrado que o Judiciário vem reconhecendo a         
regularidade deste serviço e, portanto, a necessidade de as autoridades coatoras           

aceitarem essa forma de contratação por consumidores, como a IMPETRANTE, ao           
menos com base nas disposições legais questionadas por meio da presente           
medida. 
 
V. A NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR 

 
36. Além da concessão da segurança requerida ao final do presente mandamus,           

a IMPETRANTE ainda faz jus à concessão de liminar, com base na urgência e              

evidência do seu direito. A IMPETRANTE visa ao impedimento pelas Autoridades           
Coatoras de que realizem atos restritivos de seu direito, com a imposição de             

apreensão dos ônibus e impedimento de diversos consumidores de serem          
transportados por empresas regularmente autorizadas a realizarem este serviço. 

 

37. Como exposto à exaustão, encontram-se presentes os requisitos necessários         
para concessão da medida liminar, na forma do que dispõe o art. 7º, III, da Lei                

12.016/2009, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora. A IMPETRANTE e             
demais consumidores possuem direito líquido e certo de livremente escolherem o           

produto e serviço lícitos que mais lhe interessa e usufruírem desta escolha neste             

Município, não existindo previsão legal que possa justificar a necessidade de           
imposição de qualquer tipo de restrição ou impedimento. 

 
38. Ou seja, a verossimilhança das alegações da IMPETRANTE é comprovada          

no próprio direito líquido e certo da IMPETRANTE e demais consumidores lesados,            

de utilizarem-se de uma plataforma online para comprarem passagens de ônibus de            
empresas de fretamento, que foram autorizadas pelo órgão regulamentador         
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competente para tanto, sob o risco de serem violados pelas Autoridades Coatoras,            

com fundamentação equivocada do Decreto Federal nº 2.521/98, bem como da           

Resolução nº 4.777/15, da ANTT. 
 

39. O perigo de dano resulta justamente da equivocada interpretação do Decreto           
Federal nº 2.521/98 e da Resolução nº 4.777/15, da ANTT pelas Autoridades            

Coatoras, que têm se utilizado desta norma de forma arbitrária para cercear diversos             

consumidores de exercerem seu direito de escolha no Estado do Rio de Janeiro, ao              
apreenderem os ônibus autorizados a circularem e transportarem passageiros.  

 
40. Ressalva-se, mais uma vez, que as Autoridades Coatoras já vêm realizando           

apreensão dos ônibus no Estado do Rio de Janeiro, conforme mencionado alhures,            

como testemunhado pela IMPETRANTE, e como há o evidente risco de outros            
consumidores e futuramente mais uma vez a IMPETRANTE – que, como indicado            

acima, utilizou a plataforma online da Buser para comprar outra passagem de ônibus             
–, virem a sofrer com este ato e de verem seus direitos limitados por norma               

formalmente inconstitucional, fica evidenciado o perigo de dano. 

 
41. Não resta dúvida da existência do direito líquido e certo da IMPETRANTE,            

bem como do periculum in mora a justificar a concessão de liminar nesse mandado              
de segurança. 

 

42. É evidente que não pretende, a IMPETRANTE, que lhe seja garantida de            
forma absoluta e irrestrita o direito de viajar como preferir. A presente medida             
não busca eximir as empresas de fretamento contratadas pela empresa Buser           
de manterem atualizados seus cadastros e autorizações perante as         
autoridades competentes. Pretende-se, apenas, que sejam as autoridades        
Coatoras impedidas de violar o direito da IMPETRANTE com base nos           
dispositivos legais em questão neste instrumento, quais sejam, com venia pela           
repetição, o Decreto Federal nº 2.521/98 e a Resolução nº 4.777/15, da ANTT. 
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43. Pelo exposto, a IMPETRANTE requer, em sede liminar, que as Autoridades           

Coatoras se abstenham de praticar qualquer ato que impeça ou restrinja os direitos             

da IMPETRANTE e demais consumidores de exercerem livremente seu direito          
constitucional de escolha de produtos e serviços licitamente ofertados. 

 
VI. CONCLUSÃO E PEDIDOS  
 

44. Diante de todo o exposto, notando-se ainda que não há qualquer perigo            
quanto à irreversibilidade da decisão que porventura conceda a liminar aqui           
pretendida, a IMPETRANTE requer que:  

 

a. Seja concedida medida liminar para determinar que as Autoridades Coatoras          

abstenham-se de praticar quaisquer atos ou medidas que restrinjam ou          
impossibilitem a livre escolha da IMPETRANTE e demais consumidores, sob          

pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência; 
 

b. As Autoridades Coatoras sejam intimadas nos endereços informados pelo         

IMPETRANTE, para que prestem as informações que julgarem necessárias         
no prazo de 10 dias; e 

 
c. Ao final, seja concedida a ordem para determinar que as Autoridades           

Coatoras abstenham-se de praticar em todo o trajeto até o Município do Rio             

de Janeiro, quaisquer atos ou medidas, com o fundamento no suposto           
exercício de transporte irregular que restrinjam ou impossibilitem o direito de           

escolha do consumidor.  
 

45. Requer, por fim, que as publicações e intimações relativas a esta demanda            

sejam feitas em nome em nome do advogado GUSTAVO DO ABIAHY CARNEIRO            
DA CUNHA GUERRA, OAB/SP nº 306.803, sob pena de nulidade.  
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46. Atribui-se à causa, para efeitos fiscais, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).  

 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

 
De São Paulo para o Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2020. 

 

GUSTAVO DO ABIAHY CARNEIRO DA CUNHA GUERRA 
OAB/SP 306.803 
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