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RESUMO 
 

 

A Constituição Federal de 1988 normatizou em seu corpo dois corolários essenciais para 

a delegação do serviço público a particulares, notadamente, obrigatoriedade da delegação ser 

realizada através de procedimento licitatório e a intangibilidade das cláusulas que versam sobre 

o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. 

 

No entanto, tão importante quanto a sua positivação em nosso ordenamento jurídico é a 

forma que tais princípios são aplicados pelos tribunais. Particularmente no serviço público de 

transporte urbano e semiurbano, a dinâmica das imigrações populacionais, o surgimento de 

novos bairros, onde se exige constantes revisões no sistema operacional e ainda a conhecida 

forma do poder concedente (em sua grande maioria, as prefeituras) tratarem a questão sob um 

viés político-eleitoreiro e não técnico trazem constantes desafios aos entes delegatários deste 

serviço público considerado essencial. 

 

Neste sentido, torna-se de extrema importância conhecer o posicionamento dos tribunais 

em relação às questões que cotidianamente afetam de forma negativa (ou raras vezes positiva) 

o equilíbrio contratual no contrato de concessão. As alterações como criação ou supressão de 

itinerários, criação ou ampliação de gratuidades, integração com outros modais, entre outros, 

atingem diretamente a equação econômico-financeira dos contratos de concessão e 

consequentemente impactam na qualidade do serviço a ser prestado. 

 

Conhecendo a forma que os tribunais se posicionam em relação aos direitos e deveres 

dos delegatários, através de pesquisa jurisprudencial, os delegatários possuirão melhores 

condições em exigir as devidas contrapartidas do poder concedente no que acarretará na 

melhoria da qualidade do serviço prestado. 
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ABSTRACT 

 

The Federal Constitution of 1988 has standardized on his body two essential corollaries 

to the delegation of public services to particulars, notably, mandatory delegation done through 

a bidding procedure and the inviolability of the clauses that deal with the economic-financial 

balance of the contracts. 

 

However, as important as your inscrition in  legal system is the way these principles are 

applied by the courts. Particularly in the public urban and semi-urban transport, the dynamics 

of population migration, the emergence of new neighborhoods which requires constant 

revisions on the operating system and also the known form that  the grantor (mostly, 

municipalities) deals the issue in a  political electioneering and not technical bias, brings 

continuous challenges to the delegated of this public service considered essential. 

 

In this sense, it is extremely important to know the position of the courts in relation to 

issues that negatively affect daily (or rarely positive) balance of the concession contract. 

Changes such as creation or deletion of routes, the creation or extension of gratuities, integration 

with other modes, among others, affect directly the financial economic equation of the 

concession contracts and consequently impact on the quality of the service offered. 

 

Knowing how the courts stand in relation to rights and obligations, through former court 

decision, the delegated will have better conditions to demand the necessary counterparts of the 

grantor and will lead to a better service offered. 
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I.  INTRODUÇÃO  

 

Os últimos anos veem sendo marcados pela crescente preocupação a respeito dos 

problemas de infraestrutura que o Brasil enfrenta. Entre estes vários problemas, tais como, 

infraestrutura aeroportuária, saneamento básico, portos, destaca-se o seguimento de transporte 

coletivo urbano. Este seguimento caracterizado como serviço público essencial é considerado 

de vital importância para a vida das pessoas, pois tutela um dos direitos fundamentais elencados 

na Constituição Federal de 1988, o direito de ir e vir. Este tema, traz consigo além de esperanças 

de uma vida digna aos dependentes de transporte público por ônibus, especial preocupação com 

a proximidade dos eventos internacionais que o Brasil sediará (Copa 2014 e Olímpiadas 2016), 

ocasião em que será sobrecarregada esta modalidade de transporte. 

 

A atividade de transporte público por ônibus é em sua grande maioria delegada ao 

setor privado, o que por definição, carrega a problemática entre proteção da lucratividade na 

exploração do serviço público e as chamadas cláusulas exorbitantes, características do contrato 

administrativo. Neste sentido, os princípios clássicos do serviço público, tais como modicidade 

tarifária, universalização e prestação com qualidade devem ser harmonizados com as alterações 

unilaterais que o poder concedente frequentemente determina a fim de manter a prestação deste 

serviço, alterações que afetam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e 

reduz a taxa interna de retorno (TIR) do empreendimento. 

 

O ente privado ao se enveredar no serviço público por delegação o faz sempre 

buscando lucratividade e para o cálculo da remuneração “razoável” para investir no setor estão 

computados diversos fatores, entre eles, o risco das alterações unilaterais realizados pelo poder 

concedente, alterações provenientes de outras esferas administrativas ou ainda fatos 

imprevisíveis ou previsíveis, mas, de consequências incalculáveis (MARÇAL, 2003. p. 392). 

Este sistema de proteção ao delegatário pode ser encontrado nos principais diplomas 

reguladores da matéria, notadamente, artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, artigo 9º, 

parágrafos 3º e 4º, artigo 10, da lei 8.987/95 e artigos 58, parágrafos 1º e 2º, 65, incisos I, II e 

parágrafos 1º e 2º da lei 8.666/93. 

 

Porém, mesmo com o arcabouço normativo de proteção ao 

concessionário/permissionário na manutenção da equação econômico-financeira do contrato, 

muitas questões escapam do controle normativo. Ocorrendo alterações unilaterais pelo poder 
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concedente, por esfera governamental diversa ou ainda por questões extrínsecas ao contrato, 

como por exemplo, aumento salarial, óleo diesel e óleos lubrificantes, quais são os elementos e 

pressupostos fático-legais que a norma protege o delegatário? Até onde pode ser caraterizado o 

risco do particular na definição clássica de serviço público como “... o instituto através do qual 

o Estado atribui o exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome 

próprio, por sua conta e risco...” (MELLO, 2007. p.680), e por fim, qual é o momento em que 

se deve aplicar o reequilíbrio econômico-financeiro? 

 

A correta aplicação do princípio da proteção da equação econômico-financeira traz 

maior segurança jurídica aos contratos de concessão. Isto porque diminui o risco institucional 

do delegatário nas novas concessões, uma vez que é dada com segurança a álea em que está 

embutido o risco empresarial – como em qualquer outro empreendimento privado – assim como 

é possível antes mesmo da licitação saber quais são os fatores de risco cobertos pelo poder 

concedente. Esta distinção de áleas em que se mapeia o risco de cada parte envolvida na 

concessão faz com que um dos componentes da TIR (risco institucional) seja minimizado e 

com isso o valor considerado como mark up pelo licitante também diminua, assim como as 

reformas do judiciário a fim de tornar mais ágil o processo de execução tendem a diminuir o 

spread bancário (FABIANI, 2011) por atuarem no processo de recuperação do crédito, 

diminuindo o risco de inadimplência do tomador de recursos. 

 

Para responder a tais indagações, foi realizada uma ampla pesquisa nos sites do 

Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça em busca de acórdãos que tratam 

do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de delegação de transporte coletivo urbano e 

semiurbano, a fim de estabelecer com precisão os debates envolvidos nestes acórdãos. Estas 

análises procuraram identificar na jurisprudência dos tribunais superiores as formas de 

aplicação da teoria do equilíbrio financeiro nas concessões e permissões, sua evolução desde a 

Constituição Federal bem como elementos definidores de quais são os riscos atribuídos ao 

delegatário e quais são atribuídos ao poder concedente e o momento de aplicação do reequilíbrio 

contratual. 

 

A pesquisa no site do Supremo Tribunal Federal utilizando o termo “transporte e 

contrato administrativo”, com o corte temporal de 05/10/1988 (data da promulgação da 

Constituição Federal) a 09/08/2011, resultou em 21 Decisões da Presidência, 133 Decisões 
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Monocráticas e 17 Acórdãos. Após a leitura das decisões, foram selecionados por coincidirem 

com o objeto de pesquisa, 14 decisões, entre decisões monocráticas e colegiadas. 

 

Para o Superior Tribunal de Justiça a utilização do termo “transporte e contrato 

administrativo”, com o corte temporal de 05/10/1988 a 09/08/2011, resultou em 140 acórdãos 

e nenhuma decisão monocrática ou súmula. Após a leitura das decisões, foram selecionados 65 

acórdãos por coincidirem com o objeto desta pesquisa. 

 

Para o mapeamento das decisões foram escolhidos os seguintes critérios: 

(i) Data do Julgamento; 

(ii)  Questão relevante envolvida (Alteração unilateral, “fato do príncipe” ou fato 

da Administração) 

(iii)  Modelo de Delegação (Concessão ou Permissão) 

(iv) Tipo de Serviço (urbano/semiurbano) 

(v) Momento de reequilíbrio 

(vi) Tipo de alteração (operação, encargos financeiros, gratuidade, integração...) 

(vii)  Erros conceituais  
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CAPÍTULO I  - O QUE OS TRIBUNAIS NÃO APRECIAM  

 

Primeiramente, para uma correta visão da aplicação pelos tribunais dos princípios 

insculpidos no artigo 37, XXI e artigo 175, ambos da Constituição Federal, bem como a lei 

8.987/95, se faz necessário conhecer o que os tribunais superiores entendem como questões 

fora de sua competência, seja por necessidade de analisar substratos fáticos, o que lhes é vedado, 

seja porque o princípio a proteção do equilíbrio econômico-financeiro do contratos é atingido 

apenas de forma reflexa pelas questões trazidas aos autos. 

 

I.1 – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

De maneira geral, o Supremo Tribunal Federal não admite pela via do controle difuso 

alegações de quebra ou desiquilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão pois a 

ofensa aos artigos 37, XXI e 175 da Constituição Federal deu-se sempre de forma indireta e 

reflexa, impedindo assim o conhecimento dos recursos. 

 

No entanto, mesmo nos votos de não conhecimento de recurso, pode-se extrair que os 

delegatários com contratos firmados antes ou depois da Constituição de 1988 cujas delegações 

não foram precedidas de licitação, não possuem qualquer direito a recomposição do equilíbrio 

contratual ou indenização, o que será exposto de forma mais detalhada no Capítulo II. 

 

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal admitiu e analisou de forma bastante 

profunda e completa as questões referentes a concessão de gratuidades, sempre pelo controle 

concentrado (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra leis que concederam tais benesses. 

 

Ademais, salienta na maioria das decisões monocráticas que não conheceram dos 

Agravos de Instrumento contra decisão denegatória de Recurso Extraordinário que a necessária 

análise para a verificação do desiquilíbrio contratual deve necessariamente traspassar-se pela 

legislação infraconstitucional, presumindo-se a lei 8.987/95, e principalmente, aspectos fáticos 

próprios de cada concessão e permissão, inclusive com análise de cláusulas contratuais, o que 

também inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário (RE 330.9071 e RE 537.4562). 

 

                                                 
1 Decisão Monocrática, negado seguimento ao recurso. 
2 Decisão Monocrática, negado seguimento ao recurso. 
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I.2 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

 

No mesmo sentido posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça. 

 

Os Recursos Especiais fundamentados em preceitos constitucionais, tais como o art. 

37, XXI da Constituição Federal ou o artigo 175, escapam da análise deste tribunal. 

 

Mais ainda, as ações cujos pedidos mesmo que fundamentados na lei 8.666/93 ou 

8.987/95 são de reequilíbrio econômico-financeiro ou indenização, encontram óbice nas 

Súmulas 05 e 07, uma vez que é necessária para a apreciação da matéria a análise de questões 

contratuais ou de matéria-fático probatória: 

 

“3. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente 
vinculada ao exame das provas depositadas nos autos e à interpretação de cláusula 
contratual. Na via Especial, não há campo para se revisar entendimento de 2º grau 
assentado em prova e em análise de interpretação de cláusula de contratos celebrados. 
A função de tal recursos é apenas unificar a aplicação de direito federal, conforme 
Súmulas n.  05 e 07/STJ.” 3 
 

Esta posição se encontra também nos casos em que não é necessária a análise do 

conjunto probatório para verificar se a delegação é precária ou permissão condicionada, mas 

também nos casos em que há contrato de concessão, porém, com a necessidade de análise do 

contrato para verificar as prerrogativas da administração pública na alteração unilateral dos 

contratos4, ou ainda, para os casos em que há delegação sem licitação e houve ações por parte 

do Ministério Público contra tais “contratos”, com pedido de ressarcimento ao erário público. 

As decisões utilizam a Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça, não conhecendo dos recursos, 

pois, seria necessário verificar a “boa-fé” do contratado, o que lhes é vedado5. 

 

Constatou-se também que a maioria dos recursos não conhecidos, cujas decisões acima 

são comentadas, alegam-se questões dispostas em leis municipais em afronta a Constituição 

Federal, o que torna inviável a apreciação do Recurso Especial6. 

                                                 
3 Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 668.974, votação unânime, corrigiu-se a decisão do agravo de 
instrumento mas manteve-se o seu não provimento. 
4 Recurso Especial 362.938, votação unânime, recurso não conhecido. 
5 Recurso Especial 802.378, votação unânime, recurso não conhecido. 
6 Recurso Especial 1.043.772, votação unânime, conheceram parcialmente e nesta parte negou-se provimento. 
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CAPÍTULO II  - A PROTEÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO -FINANCEIRO  

 

A proteção ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos é uma das matérias mais 

relevantes na concessão dos serviços públicos. A forma com que se confere aos concessionários 

a proteção prevista constitucionalmente impacta diretamente nos preços cobrados pela tarifa, 

cujo um dos componentes é o risco institucional. 

 

Cumpre aqui ressaltar que nos acórdãos analisados não se encontrou decisões que 

determinavam ao poder concedente proceder com o reequilíbrio em virtude do aumento de 

preços de insumos, salários, tributos, entre outros. As questões levadas pelos recursos especiais 

resumiram-se a problemática da tarifa deficitária, que reflete diretamente os custos do serviço 

prestado, levantados na “planilha tarifária” pelas empresas, que subsidiam o aumento de tarifas 

a serem determinadas pelo poder concedente, logo, não houve condições de se determinar quais 

problemas quotidianos das empresas (diesel, óleos lubrificantes, salários, etc...) podem ser 

atribuídos como risco do concessionário ou do concedente, mas tão somente, questões tarifárias, 

que levam em consideração tais insumos. 

 

II.1  ALTERAÇÕES UNILATERAIS  

 

No Recurso Especial 621.1637 analisa-se de forma completa acerca das alterações 

unilaterais pelo poder concedente nos contratos de concessão. No caso, houve alteração 

unilateral nas tarifas (decréscimo de 15%) por decreto do Governador Estado do Rio de Janeiro. 

 

Além da questão formal (vício de competência) o acórdão expôs que apenas as 

cláusulas regulamentares do serviço podem ser modificadas unilateralmente, hipótese que se 

coaduna com a teoria das cláusulas exorbitantes. Todas as cláusulas referentes às questões 

econômico-financeiras do contrato devem ser tratadas como bilaterais, ou seja, apenas 

comportam modificação se observados o devido processo legal ou ainda por comum acordo. 

Neste mesmo sentido, concedeu-se indenização pelo desequilíbrio econômico-financeiro de 

permissionária qualificada (delegação com prazo certo) devido a tarifas deficitárias, não sendo 

mencionada no acórdão a procedência ou não de licitação8. 

                                                 
7
 Votação unânime, conheceram parcialmente e nesta parte negou-se provimento. 

8
 Recurso Especial 120.113, votação unânime, dado provimento ao recurso. 
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Questão interessante também fora analisada do Recurso Especial 808.3819. In casu, a 

permissão concedida após o devido processo licitatório para a exploração de linhas noturnas 

não pode ser alterada para que as mesmas linhas possam ser exploradas pela mesma empresa 

em horário diurno, sendo necessário prévia licitação para esta exploração diurna, uma vez que 

não se trata de mera alteração de cláusulas regulamentares, mas nova delegação sem licitação. 

 

Também foi pacificado pelo tribunal que são vedados a criação de encargos financeiros, 

conhecidas como Taxa de Permissão/Gerenciamento/Fiscalização durante a delegação10, sendo 

pacífico que tanto para as concessões quanto para as permissões condicionadas, desde que 

precedidas de licitação, alterações nas questões regulamentares, operacionais e quaisquer outras 

que aumentem os encargos do contratado devem seguir o princípio do devido processo legal e 

da ampla defesa11, assim como, as alterações normativas que alterem pontos fundamentais dos 

contratos, como por exemplo, redução no prazo da delegação, são nulos por ofensa ao ato 

jurídico perfeito12. 

 

Incluem-se na proteção legal a delegação de linhas concorrentes as anteriormente 

concedidas ou permitidas (qualificadas) a outras empresas, uma vez que tais alterações 

presumem-se prejudiciais ao delegatário primário, mesmo nos casos em que haja constatação 

de insuficiência e má qualidade do serviço por ele prestado, o que no caso, carrega consigo a 

necessidade de ampla defesa e devido processo legal. 

 

II.2  SUPRESSÃO E CRIAÇÃO DE LINHAS  

 

                                                 
9 A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, deu-lhe parcial provimento, 
apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Francisco Falcão, Luiz Fux e Teori Albino Zavascki, que 
conheceu do recurso em menor extensão, votaram com a Sra. Ministra Relatora. 
10
 Recurso Ordinário no Mandado de Segurança 582 – Superior Tribunal de Justiça, votação unânime, dado 

provimento ao recurso. 

11 Recurso Ordinário no Mandado de Segurança 3.826 – Superior Tribunal de Justiça, votação unânime, dado 
provimento ao recurso. 
12 Mandado de Segurança 13.890 – Superior Tribunal de Justiça, por maioria, em maior extensão, conceder , 
parcialmente, o mandado de segurança, nos termos do voto divergente do Sr. Ministro Teori Albino Zavascki. 
Votaram vencidos os Srs. Ministros Relator, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Eliana Calmon. 
Votaram com o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki os Srs. Ministros Castro Meira, Denise Arruda, Herman 
Benjamin e Luiz Fux (voto-desempate). 
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No Recurso Extraordinário 595.75913 cita-se precedente interessante a respeito da 

desnecessidade de licitar adaptação de itinerários, ou seja, determina quais são os limites em 

que as mudanças de itinerários são absorvidos pelo principio da mutabilidade (dispensando 

nova outorga). 

 

No caso, foi analisado a desnecessidade de realizar licitação para a adaptação da linha 

Cuiabá-Rio de Janeiro após a finalização das obras de asfaltamento na Rodovia D. Pedro II, 

entre Jacareí e Campinas, que reduziu a linha em 140 Km (aproximadamente 3 horas), pois, 

mesmo que haja uma redução grande no itinerário, o Supremo Tribunal Federal concluiu que 

houve um grande ganho à população pela redução do trajeto percorrido. 

 

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 663.56214 se 

posicionou no sentido de que meras adaptações de itinerários sem que sejam concedidas novas 

linhas dispensam licitação, podendo ser realizadas por mero ato administrativo dirigido a 

delegatária que explora a linha. 

 

II.3  GRATUIDADE  

 

Além das Ações Diretas de Inconstitucionalidade analisadas, interessante é a 

abordagem do tema a respeito de gratuidades às pessoas com mais de 65 anos de idade no 

Agravo do Recurso Extraordinário 639.08815. A discussão nos autos refere-se a extensão da 

gratuidade preconizada no artigo 230, parágrafo sexto, da Constituição Federal. Ainda que a 

positivação do artigo 230 deu-se de forma clara e precisa que a gratuidade era para os 

transportes urbanos e semiurbanos, o Supremo Tribunal Federal estendeu a mesma gratuidade 

ao transporte rural, sob argumento de caráter humanitário. 

 

Porém, ainda que tal argumento emocione, na realidade, transfere o ônus, em manter 

incólume a dignidade dos idosos, de quem relegou ao segundo plano (Estado) para quem jamais 

possuiu o dever legal ou moral de arcar com esta política pública (setor privado).  

                                                 
13 Decisão Monocrática, negado seguimento ao recurso. 

14 Votação unânime, conhecido parcialmente e nesta parte dado provimento ao recurso. 

15 Decisão Monocrática, negado seguimento. 
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Curioso notar é a argumentação (implícita) oposta em relação a gratuidade dada aos 

policiais civis no Espírito Santo16, onde se privilegiou a proteção a equação econômico-

financeira uma vez que os servidores públicos possuem ajuda de custo (vale transporte) para 

custear o trajeto entre o local de trabalho e sua residência. 

 

As concessões e permissões delegadas após 1988 embutem na equação econômico-

financeira de seus contratos todos os gastos com gratuidades, não só idosos, mas também 

estudantes (desconto de 50%), policiais fardados, carteiros, entre outros, e tais ônus são 

custeados em sua maioria pelo repasse na tarifa,  paga pelos usuários comuns. 

 

No entanto, as delegações realizadas antes de 1988 não possuíam a mesma 

obrigatoriedade, o que leva a dois cenários. No primeiro deles, nas cidades, onde se encontra 

as modalidades de transporte urbano e semiurbano, é possível o repasse deste novo custo sem 

grandes problemas via aumento de tarifa ou ainda por subsídios. Porém, no segundo deles, 

cidades rurais, há clara dificuldade em se realizar o mesmo repasse do ônus, seja pela 

concentração da população em faixas de renda D e E, que não suportariam o aumento de tarifa, 

seja porque o conhecido êxodo rural às grandes cidades alterou de forma profunda a estrutura 

etária das cidades rurais, onde passaram a concentrar uma população idosa, ou seja, a maioria 

dos usuários são pessoas beneficiadas pela gratuidade. 

 

No entanto, o Supremo Tribunal Federal simplesmente relegou ao segundo plano a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos: 

 

“Imprópria juridicamente é a assertiva de que não se poderia exercer aquele direito 
constitucional do idoso antes que se fixasse, contratualmente (entre o ente delegante 
e a empresa delegada), a forma de assunção dos ônus financeiros pelo ente público. 
Ao reconhecimento de que o Estado pode alterar, unilateralmente as condições 
fixadas para os contratos de concessão e permissão, tem-se, de um lado, que o 
particular tem a garantia de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato e, de outro, que as normas constitucionais devem ser cumpridas. 
Compete ao contratado particular comprovar perante o ente contratante a ruptura do 
equilíbrio econômico-financeiro, em quanto, como e porque para que seja refeito se 
for o caso e segundo dados específicos.” 
 

                                                 
16 Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.349-7, votação unânime, julgada parcialmente procedente. 
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Data Venia, maior erro de julgamento não há. Ao estender esta gratuidade ao 

transporte rural o Supremo Tribunal Federal não levou em consideração que a grande maioria 

destas cidades são deficitárias e não possuem orçamento para arcar com este novo ônus. O 

constituinte originário ao atribuir a gratuidade às cidades (urbano e semiurbano) ponderou o 

custo de tal política pública e determinou que assim fosse nas maiores cidades, porém, a 

extensão a todos os municípios, urbanos e rurais, à mesma política cria um novo problema de 

difícil solução. A pobreza da maioria de nossas cidades rurais (que impede a compensação via 

tarifa) e o fenômeno da urbanização (principalmente pela emigração) das cidades (que 

“envelhece” as cidades rurais), acarreta, invariavelmente, na queda da qualidade do transporte 

e em futuras indenizações aos concessionários que como é sabido, não serão pagas. 

 

Porém, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.22517 , em 

17/09/2007, houve uma significativa melhora no trato da equação econômico-financeira. 

Tratou-se de analisar a inconstitucionalidade do artigo 112, §2º18 da Constituição do Estado do 

Rio de Janeiro que veda a concessão de gratuidade sem a previsão de fonte de custeio. 

 

No voto do relator Cezar Peluso expõe-se com clareza a respeito da obrigatoriedade 

de se exigir fonte de custeio para a concessão de gratuidades, o que nada impede de realizar 

politica pública inclusiva, pelo contrário, a manutenção do equilíbrio financeiro é o que garante 

a viabilidade e continuidade dos serviços públicos. 

 

Interessante foi a posição do Ministro Marco Aurélio. Em seu voto pela 

inconstitucionalidade do parágrafo segundo, expõe que seria inconstitucional a autolimitação 

imposta pela Assembleia Legislativa no que seria sua função típica, porém, deixa claro em seu 

voto que quanto ao mérito do dispositivo está de pleno acordo. 

 

Posição inversa adotou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.64919, 

quase um ano depois (08/05/2008) do julgamento retro citado. Neste caso analisou-se a 

concessão de gratuidade aos portadores de necessidades especiais, disciplinada pela Lei 

8.899/94. 

                                                 
17 Por maioria dos votos julgou-se improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, vencidos os ministros 
Carlos Brito e Marco Aurélio. 
18 Art.142, §2º: Não será objeto de deliberação proposta que vise conceder gratuidade em serviço público 
prestado de forma indireta, sem a correspondente indicação da fonte de custeio. 
19
 Por unanimidade conhecida e na maioria julgada improcedente, vencido o Ministro Marco Aurélio. 
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Na longa exposição da relatora fica claro que entre a proteção constitucional ao 

equilíbrio econômico-financeiro e a proteção à dignidade da pessoa humana, esta última 

prevalece, pois, os valores de fraternidade e solidariedade insculpem a sociedade brasileira e 

insta como princípio máximo a solidariedade, assim como, preconizar que a proteção aos 

portadores de deficiência é respeitar o princípio da igualdade. Com relação ao possível 

desiquilíbrio contratual, expôs a relatora Ministra Carmen Lucia: 

 

“Mas este não é um dado que conduz à inconstitucionalidade da Lei posta em questão. 
Tanto se resolve na comprovação dos dados econômicos a serem apresentados 
quando da definição das tarifas nas negociações contratuais com o poder concedente; 
Se sobrevier desiquilíbrio da equação econômico-financeira do contrato a matéria 
será objeto de ilegalidade, a se provar em caso específico, nada tendo a prevalecer 
em relação à validade ou invalidade da Lei em pauta.” 
 

Os demais ministros acompanharam o voto da relatora, acrescentando-se apenas 

importante posição marcada pelo Ministro Cesar Peluso, em posição oposta ao seu voto na ADI 

3.225 “se eventualmente,...implicar-lhes desiquilíbrio contratual, tem eles duas saídas: ou 

acordam com o Poder Executivo a correspondente reestruturação do contrato, ou pedem-lhe 

a rescisão.” 

 

Digna-se ressaltar, a maioria dos Ministros marcam posição de que se houver 

eventualmente algum desiquilíbrio caberá ao concessionário iniciar o procedimento 

administrativo lento e incerto com fim de buscar o reequilíbrio, no entanto, segundo os dados 

constantes na própria petição inicial, 16% dos usuários do sistema interestadual são 

beneficiados pela norma, com todo o respeito, respaldar os votos na mera possibilidade de 

desiquilíbrio econômico-financeiro quando 16% dos usuários deixaram abruptamente de pagar 

passagens, é desrespeitar os mais singelos conceitos econômicos, que necessitam ser 

observados pelos ministros em suas decisões. Corroborando esta premissa, o voto da Ministra 

Denise Arruda20 expõe que na concessão de gratuidade a idosos (lei 10.741/03) há clara 

previsão normativa (Resolução ANTT 1.692/2006) estabelecendo a forma das concessionárias 

de transporte interestadual reequilibrar seus contratos, razão pela qual, vota pelo não 

provimento de recurso que objetivava a suspensão da gratuidade por ausência de fonte de 

custeio. Cumpre ressaltar que a própria União para estabelecer o mecanismo de compensação 

tarifaria demorou cerca de três anos, o que demonstra claramente os prejuízos auferidos pelo 

                                                 
20 Recurso Especial 1.054.390, negado provimento, votação unânime.  
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setor entre 2.003 e 2.006, situação analisada nos Agravos Regimentais nas Suspensões de 

Segurança 1.41121  e 1.40422  (julgadas antes da Resolução citada, em 06/12/2004), que 

indeferiram a suspensão da liminar concedia pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

afastando o cumprimento da reserva de vagas pelos permissionários da ANTT. 

 

Na divergência e mantendo o mesmo posicionamento de outras decisões, o Ministro 

Marco Aurélio ilumina a discussão de que se o serviço de transporte fosse operado pela própria 

União não haveria problemas, porém, por ser explorado por particulares não pode ser editada 

norma que desiquilibra os contratos sem a prévia fonte de custeio, sintetizando expõe o ministro 

“Tenho me defrontado com situações idênticas e sempre digo que não cabe ao Estado 

cumprimentar com chapéu alheio”, situação claramente exposta no Recurso Ordinário no 

Mandado de Segurança no Superior Tribunal de Justiça 13.08423, onde na fundamentação do 

voto, o relator expõe que ao conceder gratuidade aos portadores de deficiência pobres “o 

desiquilíbrio econômico-financeiro do contrato será, portanto, diminuto.”, claramente 

afrontando o preceito legal e constitucional do equilíbrio contratual. 

 

II.4  A POSIÇÃO QUANTO AOS PERMISSIONÁRIOS 

 

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as permissões, desde que 

precedidas de licitação e que sejam consideradas como qualificadas ou condicionadas, isto é, 

que não se traduzem como mero ato discricionário da administração, mas verdadeiro contrato 

administrativo, pois importa deveres aos permissionários próprios da concessão, tais como 

investimentos, prazo determinado, entre outros, possuem as mesmas proteções do contrato de 

concessão24. 

 

II.5  AS DELEGAÇÕES REALIZADAS ANTES DE 1988 

 

As concessões delegadas antes da Constituição de 1988 possuem o mesmo tratamento 

dado às posteriores, pois a obrigatoriedade de licitação já se impunha no Decreto-lei 2.300/86, 

em seu artigo 55, inciso II. 

                                                 
21 Negaram provimento ao recurso, votação unânime. 
22 Negaram provimento ao recurso, votação unânime. 
23
 Negaram provimento ao recurso, votação unânime. 

24 Recurso Especial 982.909, negaram provimento ao recurso, votação unânime. 
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No mesmo sentido, as permissões de serviço público não possuíam até a Constituição 

Federal de 1988 a obrigatoriedade de prévio procedimento licitatório, porém, ante a ausência 

legal de licitação afastava-se também a proteção ao equilíbrio contratual. 

 

A dúvida permanecia nas permissões qualificadas, realizadas sem prévio 

procedimento licitatório, mas intrinsecamente carreada de características de concessão. 

 

No Recurso Especial 403.90525 a questão é definida no voto do Ministro Relator José 

Delgado. Expõe o Ministro que as delegações realizadas antes de 1.988 podem ser configuradas 

em permissões, sem necessidade de licitação prévia mas sem qualquer proteção ao equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato e em concessões, com necessidade de prévia licitação e 

garantia ao equilíbrio contratual. 

 

No caso em tela, a empresa delegatária de transporte público sustentava ser sua 

delegação perfeitamente legal, haja vista ser uma permissão (sem necessidade de procedimento 

licitatório prévio), por outro lado, por haver necessidades de altos investimentos e prazo 

determinado, devia ser classificada como “permissão qualificada” que possui natureza de 

concessão e por fim vir a ter a garantia da proteção ao equilíbrio contratual. 

 

A decisão unânime foi de que as delegações com a necessidade de altos investimentos, 

prazos determinados ou outras características próprias do contrato de concessão assim devem 

ser definidas, pouco importando sua nomenclatura, inclusive, sob estas características, é 

peremptório para que haja proteção ao delegatário prévia licitação. 

 

Neste posicionamento firmado cria-se um quadro curioso. Conforme trecho do 

acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, adotado no voto do Ministro Relator: 

 

“Por isso, seguramente, é que incorre a Apelante em flagrante contradição: para 
sustentar o direito de equilíbrio financeiro se diz concessionária; para sustentar, 
porém, a validade do ato, para a qual se não exigia, à época em que praticado 
procedimento licitatório, se diz permissionária”. 

                                                 
25 Por votação unânime, conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, por maioria, vencido o Sr. Ministro 
Humberto Gomes de Barros, negar-lhe provimento. 
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O poder concedente é quem determina a natureza da delegação e as obrigações 

impostas ao delegatário. Para fugir do procedimento licitatório a administração pública 

escolheu permitir  a exploração do serviço por empresas privadas, porém, faz exigências de 

investimentos próprios de concessão. Após o evidente desequilíbrio contratual, utiliza de sua 

própria torpeza ao expor que por ser permissão não faz jus a proteção contratual. Ao recorrer 

ao judiciário, o empresário que investiu tempo e dinheiro no serviço público essencial não 

encontra a proteção devida, já que a natureza jurídica de sua delegação é de concessão, logo, 

necessário seria prévio procedimento licitatório, afastado pelo próprio poder concedente, 

negando qualquer proteção pois não houve procedimento licitatório prévio26. 

 

II.6  OBRIGATORIEDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  

 

No Agravo de Instrumento 825.56827 (Agravante União Federal) o Supremo Tribunal 

Federal ao analisar o pedido de uma empresa em manter a exploração da linha interestadual 

(entre Pedreiras (MA) e Fortaleza (CE)) explorada sob um regime precário de autorização 

realizado antes de 1.988 não permitiu que esta empresa realizasse cadastro no Ministério do 

Turismo a fim de manter a exploração da linha. 

 

Demonstra o voto da relatora Ministra Carmem Lucia que a posição firmada deste 

tribunal é da aplicabilidade imediata do artigo 175 da Constituição Federal, que determina que 

toda concessão e permissão de serviço público deve ser precedida, sempre e obrigatoriamente 

de licitação. 

 

No mesmo sentido, o tribunal pleno no Supremo Tribunal Federal no julgamento da 

Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 118-3, por maioria de votos, deferiu 

medida liminar para suspender dispositivo da Constituição Estadual paranaense  (art. 146) que 

determinava a prorrogação dos contratos vencidos ou prestes a vencer das delegações sem a 

necessidade de procedimento licitatório. 

 

Mesmo que a ponderação realizada pelo Ministro Célio Borja (voto vencido) seja de 

perfeita consonância com a realidade dos transportes públicos, uma vez que o Estado não possui 

                                                 
26 Recurso Especial 304.837, por votação unânime foi dado provimento. 
27
 Decisão Monocrática, dado provimento ao agravo e desde logo ao Recurso Extraordinário. 
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plena capacidade técnica de realizar procedimento licitatório eficiente (“...A minha experiência 

não me autorizaria a esperar tanto do funcionamento das instituições municipais ou 

estaduais...”) o tribunal entendeu que havia os pressupostos processuais para conceder a 

medida cautelar e suspender o dispositivo positivado. Isto porque, além de ser inconstitucional, 

tal norma retira do Estado o poder de gerenciar o sistema de transporte, situação esta que não 

poderia perdurar enquanto a ação não fosse julgada. 

 

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu reiteradas vezes28, inclusive, 

com a vedação de prorrogação dos contratos ou permissões precários delegados antes da 

Constituição Federal29, ou ainda, estendendo a obrigatoriedade de licitar o serviço de transporte 

(no caso analisado em caráter de fretamento) à binacional Itaipu30. 

 

A necessidade de licitação prévia para a delegação de serviço público de transporte 

advém diretamente do comando constitucional em seu artigo 175, norma esta que possui 

eficácia plena e não é necessária qualquer regulamentação, advinda somente com a lei 8.987/95. 

Neste sentido, delegação realizada sem prévio procedimento licitatório incorre em nulidade, 

nos termos do art. 4º, III da lei 4.717/65, afastando-se a proteção ao equilíbrio contratual31. 

 

A óbice que a ausência de licitação provoca na manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro contratual atinge aspectos inclusive intrínsecos do transporte público. Caracterizar o 

transporte coletivo como serviço público, isto é, executado sob o regime de privilégio e na 

maioria dos casos de forma monopolística em determinada região, como única forma viável de 

exploração, não pode também ser invocado, mesmo que a criação de nova linha em 

sobreposição, ocasionando fuga de passageiros, também tenha sido realizada sem licitação à 

outra empresa32. 

 

Interessante mudança foi notada no julgamento do Recurso Especial 703.39933.  Ao 

contrário de outras decisões que uma autorizatária (ou permissionária precária) não possuía 

qualquer direito a exclusividade na exploração de determinada linha, o Superior Tribunal de 

                                                 
28 Agravo Regimental no Recurso Especial 1.153.417, negado provimento por votação unânime. 
29 Recurso Especial 976.667, negado provimento por votação unânime. 
30 Recurso Especial 215.988, negado provimento por votação unânime. 
31 Recurso Especial 341.575, Agravo Regimental no Recurso Especial 739.987, ambos por unanimidade não 
foram dados provimento. 

32 Medida Cautelar 11.591 – Superior Tribunal de Justiça, julgada improcedente, votação unânime. 
33
 Conhecido parcialmente e nesta parte dado provimento, votação unânime. 
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Justiça anulou ordem de serviço que autorizava outra empresa explorar a mesma linha que a 

permissionária primária já operava. A novidade deu-se pela análise da nova redação do art. 42 

da lei 8.987/95 (alterada pela lei 11.445/07), onde se permitiu a prorrogação dos contratos 

considerados nulos até que sejam realizados os estudos necessários para as indenizações por 

investimentos não amortizados. 

 

II.7  A EFICÁCIA DA PROTEÇÃO AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO -FINANCEIRO  

 

De forma geral, os tribunais superiores garantem a manutenção ao equilíbrio contratual 

das empresas de transporte, desde que sejam precedidas de licitação e possuam características 

de concessão ou permissão condicionada. 

 

Porém, observou-se que o tratamento dado às empresas de transporte público é 

desigual em relação a outros tipos de delegações, tais como, rodovias, telecomunicações ou 

energia. Esta diferença pode ser auferida pela forma que a aplicação pelos tribunais do comando 

constitucional do equilíbrio econômico-financeiro é realizada, parte pela ausência de 

conhecimento específico da área, parte pela usurpação da ideia do interesse público sobre o 

privado. Podemos exemplificar estas questões trazendo alguns problemas vividos no cotidiano 

das empresas. 

 

Os tribunais sempre instam que a proteção ao equilíbrio econômico do contrato deve 

ser mantida e a forma deste reequilíbrio ocorrer é o aumento de tarifa. Porém, o aumento de 

tarifa não necessariamente traz folego ao delegatário. Isto porque com o aumento 

inevitavelmente há queda no número de passageiros, que procuram se utilizar de outras formas 

de transporte (lei da oferta X demanda). 

 

Ademais, o aumento de tarifa jamais acompanhará o aumento dos encargos da 

concessão. Em primeiro lugar, os insumos utilizados na prestação deste serviço, como óleo 

diesel, lubrificantes, peças de reposição, pneus, entre outros, possuem aumento de custos ao 

longo de todo ano, seguindo a lógica do mercado (oferta x procura). Porém a recomposição 

tarifaria dá-se apenas anualmente (em detrimento do artigo 27, §1º, inciso II da lei 9.069/95) 

após a elevação dos encargos, o que leva a uma recomposição tardia “para frente” e não se 

reequilibra o passado, afinal, o dinheiro que deixou de entrar no caixa não se recupera. 
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Além disso, o procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro é lento e conduzido 

por agentes políticos que definem uma tarifa “política” em detrimento da técnica, haja vista que 

o transporte público é componente social importante para eleição. Deve-se acrescentar que nos 

casos em são necessários acionar o Poder Judiciário, a lentidão dos julgamentos e visão “social” 

da magistratura prejudica ainda mais o direito constituído aos concessionários, o que, não raras 

vezes, possuirá uma decisão favorável mas sem qualquer exequibilidade, seja pelo transcurso 

do tempo, seja pelo não pagamento dos precatórios. 

 

Por fim, parte das empresas até hoje não possuem seus contratos “legalizados”, pois 

foram concedidos há muito tempo sem licitação, o que acarreta toda sorte de imposições 

exageradas do poder concedente, sem qualquer proteção ao delegatário e ainda sem que esse 

possa deixar de fornecer o serviço. Tal situação é muito bem posta por Celso Antonio Bandeira 

de Mello: 

 

“Seu uso entre nós, todavia, tem sido desnaturado. Tem surgido leis que preveem 

outorga de permissão para serviços cujo desempenho implica investimentos de 

considerável monta (transporte rodoviário coletivo, por exemplo). Em sendo precária 

a permissão, o permissionário fica em situação de instabilidade perigosa, pois os 

valores econômicos em jogo são de grande monta. É bem de ver que o uso da 

permissão em tais casos incentiva a corrupção, porque, de um lado enseja pressões 

indevidas, fáceis de se fazer sobre quem não tenha garantia nenhuma de segurança 

quanto à permanência do vínculo, e, de outro, porque o sujeito que não é assistido por 

direito algum recorre a quaisquer meios para obter o que não se quer lhe dar de 

direito.” 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. Ed. Malheiros, 1995, p. 416. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da análise dos casos encontrados nos tribunais, percebe-se que o transporte 

público não foi objeto de uma política pública séria dos poderes concedentes, em suas diversas 

esferas. 

 

Caracterizada como atividade essencial (artigo 30, inciso V da Constituição Federal), 

o transporte coletivo possui um tratamento sofrível, principalmente pelas prefeituras, ante a 

ausência de capacidade técnica das secretarias de transporte, ou ainda, por estes agentes verem 

o transporte como grande produtor de dividendos eleitorais, justificando pelo interesse público 

toda sorte de desmandos, no que acarreta na queda da qualidade do mesmo. 

 

Mesmo a legislação em vigor não confere prioridade a esta modalidade de transporte. 

Por ser atividade essencial, a ser oferecida pela própria administração pública, que não o faz 

por ausência de capacidade técnica e financeira, delega aos particulares, mas, confere-lhes 

tratamento apenas de “fonte de receita”, afinal, tal atividade essencial é remunerada por uma 

tarifa alta (assim considerada pelos usuários) mas não goza de qualquer privilégio tributário, 

ora, poder-se-ia diminuir a tarifa caso esta atividade fosse isenta de PIS e Cofins, se os veículos 

utilizados fossem isentos de IPI (os carros utilizados como taxi são) e ainda de ISS/ICMS. 

 

Verifica-se que a lei 8.987/95 não é capaz de conceder a proteção necessária aos 

investidores desta área. Elaborada genericamente para todos os setores da atividade econômica 

a ser delegada, o transporte público possui especificidades que a generalização não se traduz 

em eficiência, também observada na grande maioria das leis estaduais e municipais. 

 

Nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é possível encontrar uma 

série de projetos de lei que poderiam mudar a face do transporte público, porém, suas 

tramitações encontram-se paradas, o que dificulta a melhora da qualidade dos serviços bem 

como, deixa os chefes dos poderes executivos sem auferirem verdadeiramente o dividendo 

eleitoral correto, a melhora significativa do transporte coletivo por ônibus. 
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Relator: Ministro Cezar Peluso. 13 de maio de 2008. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Matéria Administrativa. Recurso Extraordinário n° 

483.379. Recorrente: Transrosa Ltda., Recorrido: Estado de Minas Gerais e outro. Relator: 

Ministro Dias Toffoli. 16 de junho de 2010. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Matéria Administrativa. Recurso Extraordinário n° 

595.759. Recorrente: Pluma Conforto e Turismo S/A, Recorrido: Viação Nova Integração e 

outro. Relator: Ministro Dias Toffoli. 25 de outubro de 2010. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Matéria Administrativa. Agravo de Instrumento n° 

825.568. Agravante: União Federal, Agravado: Tavares e Tavares. Relatora: Ministra Carnen 

Lucia. 16 de novembro de 2010. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Matéria Administrativa. Recurso Extraordinário n° 

628.337. Recorrente: Agência Nacional de Transportes Terrestres, Recorrido: Viação Nossa 

Senhora de Medianeira. Relatora: Ministra Carmen Lucia. 31 de novembro de 2010. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Matéria Administrativa. Recurso Extraordinário com 

Agravo n° 639.088. Recorrente: Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado 

do Rio Grande do Sul, Recorrido: Câmara Municipal de Vereadores de Canguçu. Relatora: 

Ministra Carmen Lucia. 10 de maio de 2011 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  

.BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso em Mandado de 

Segurança n°582. Recorrente: Auto Ônibus Soamin Ltda. e outros., Recorrido: Fazenda do 

Estado de São Paulo. Relator: Ministro Américo Luz. 30 de outubro de 1991. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso em Mandado de 

Segurança n°1.703-5. Recorrente: Transbrasiliana Transportes e Turismo Ltda., Recorrido: 

Estado de Tocantins. Relator: Ministro Antonio de Pádua Ribeiro. 17 de maio de 1993. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso em Mandado de 

Segurança n°3.161-6. Recorrente: Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de 

Campos, Recorrido: Município de Campos de Goytacazes. Relator: Ministro Demócrito 

Reinaldo. 15 de setembro de 1993. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso em Mandado de 

Segurança n°1.683-3. Recorrente: Viação Paraíso Ltda., Recorrido: Secretário da viação e obras 

públicas do Estado de Tocantins. Relator: Ministro Peçanha Martins. 01 de dezembro de 1993. 
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso em Mandado de 

Segurança n°3.826-2. Recorrente: Viação Rio Branco Ltda., Recorrido: Município de Rio 

Branco. Relator: Ministro Peçanha Martins. 11 de maio de 1994. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso em Mandado de 

Segurança n°2.539-1. Recorrente: Transbrasiliana Transportes e Turismo Ltda., Recorrido: 

Estado de Tocantins. Relator: Ministro Helio Mosimann. 14 de setembro de 1994. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n° 90.955. 

Recorrente: Município de Lorena e outro, Recorrido: Empresa de Onibus Passaro Marron S/A. 

Relator: Ministro Peçanha Martins. 12 de setembro de 1996. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso em Mandado de 

Segurança n°7.462. Recorrente: Irga Lupércio Torres S/A e outros., Recorrido: Companhia 

Energética de São Paulo. Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros. 13 de março 1997. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso em Mandado de 

Segurança n°9.835. Recorrente: Viação São Pedro Ltda., Recorrido: Município de São 

Cristovão. Relator: Ministro Francisco Falcão. 02 de dezembro de 1999. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Ordinário em 

Mandado de Segurança n°6.918. Recorrente: Transbrasiliana Transportes e Turismo Ltda., 

Recorrido: Estado de Tocantins. Relatora: Ministra Nacy. 21 de março de 2000. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n° 120.113. 

Recorrente: Empresa São Jorge S/A, Recorrido: Estado de Minas Gerais. Relator: Ministro 

Humberto Gomes de Barros. 13 de junho de 2000. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n° 215.988. 

Recorrente: Itaipu Binacional, Recorrido: Cotrans Comércio e Transportes Ltda. Relator: 

Ministro Francisco Falcão. 04 de setembro de 2001. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n° 331.073. 

Recorrente: Transporte Coletivos Belo Horizonte Ltda. e outros, Recorrido: Empresa de 

Transporte e Transito de Belo Horizonte. Relator: Ministro Garcia Vieira. 09 de outubro de 

2001. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n° 362.938. 

Recorrente: Expresso Queiroz Ltda., Recorrido: Estado do Mato Grosso do Sul. Relator: 

Ministro Garcia Vieira. 19 de março de 2002. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n°403.905. 

Recorrente: Transrosa Ltda. e outros, Recorrido: Departamento de Estradas e Rodagem de 

Minas Gerais. Relator: Ministro José Delgado. 26 de março de 2002. 
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Ordinário em 

Mandado de Segurança n°13.084. Recorrente: Sindicato das Empresas de Transporte do Ceará, 

Recorrido: Governador do Estado do Ceará. Relator: Ministro José Delgado. 28 de maio de 

2002. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n° 341.757. 

Recorrente: Gematur Transportes Urbanos Ltda., Recorrido: Departamento de Estradas e 

Rodagem de Minas Gerais. Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros. 15 de agosto de 2002. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso em Mandado de 

Segurança n°14.865. Recorrente: Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de 

Nova Iguaçu e outros, Recorrido: Estado do Rio de Janeiro. Relator: Ministro Luiz Fux. 08 de 

outubro de 2002. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n° 400.007. 

Recorrente: Coletivos São Lucas Ltda. e outro, Recorrido: Departamento de Estradas e 

Rodagem do Estado Minas Gerais. Relatora: Ministra Eliana Calmon. 10 de dezembro de 2002. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Embargos de Declaração no 

Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n° 14.865. Embargante: Sindicatos das Empresas 

de Transporte de Passageiros de Nova Iguaçu e outros, Embargado: Estado do Rio de Janeiro. 

Relator: Ministro Luiz Fux. 04 de fevereiro de 2003. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n°443.796. 

Recorrente: Transbus Transporte Ltda., Recorrido: Departamento de Estradas e Rodagem de 

Minas Gerais. Relator: Ministro Franciulli Neto. 26 de agosto de 2003. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Medida Cautelar n° 7.276. 

Requerente: Transporte Santo Antonio Ltda., Requerido: Departamento de Transportes 

Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro. Relatora: Ministra Denise Arruda. 24 de outubro de 

2004. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Agravo Regimental na 

Suspensão de Segurança n° 1.404. Agravante: Ministério Público Federal, Agravado: 

Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. Relator: Ministro  

Edson Vidigal. 25 de outubro de 2004. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Agravo Regimental na 

Suspensão de Segurança n° 1.411. Agravante: União Federal, Agravado: Associação Brasileira 

das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. Relator: Ministro  Edson Vidigal. 25 de 

outubro de 2004. 
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n°663.562. 

Recorrente: Expresso União Ltda., Recorrido: União Federal e outro. Relator: Ministro Castro 

Meira. 07 de junho de 2005. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Agravo Regimental no Agravo 

de Instrumento n° 668.974. Agravante: Coletivos Asa Norte e outros, Agravado: Departamento 

de Estradas e Rodagem de Minas Gerais. Relator: Ministro José Delgado. 28 de junho de 2005. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Agravo Regimental na 

Suspensão Liminar e de sentença n° 79. Agravante: Município de Barueri, Agravado: BB 

Transporte e Turismo Ltda. Relator: Ministro Edson Vidigal. 29 de junho de 2005. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n°756.511. 

Recorrente: Empresa Sulamericana de Transportes em ônibus Ltda., Recorrido: Estado do 

Paraná. Relator: Ministro José Delgado. 06 de outubro de 2005. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Agravo Regimental no Recurso 

Especial n° 739.987. Agravante: Belacap Coletivos Urbanos Ltda. e outros, Agravado: 

Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais. Relator: Ministro Francisco Falcão. 17 

de novembro de 2005. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n° 304.837. 

Recorrente: Ministério Público do Paraná, Recorrido: Empresa de Transportes Jacarezinhense 

Ltda. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. 02 de fevereiro de 2006. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n° 406.712. 

Recorrente: Viação Serra Verde Ltda., Recorrido: Departamento de Estradas e Rodagem do 

Estado Minas Gerais. Relator: Ministro  João Otávio de Noronha. 03 de agosto de 2006. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n° 621.163. 

Recorrente: Estado do Rio de Janeiro, Recorrido: Coesa Transportes Ltda. e outros. Relatora: 

Ministra Denise Arruda. 14 de fevereiro de 2006. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n°821.008. 

Recorrente: Viação Santa Edwiges Ltda. e outros, Recorrido: Empresa de Transporte e Transito 

de Belo Horizonte. Relator: Ministro José Delgado. 22 de agosto de 2006. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Embargos de Declaração no 

Agravo Regimental no Recurso Especial n° 627.950. Embargante: Santa Rita Transporte 

Urbano e Rodoviário Ltda., Embargado: Empresa Gontijo de Transportes Ltda. Relator: 

Ministro Luiz Fux. 26 de setembro de 2006. 
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n°703.399. 

Recorrente: Auto Viação Icoaraciense Ltda., Recorrido: Companhia de Transporte do 

Município de Belem. Relatora: Ministra Denise Arruda. 24 de outubro de 2006. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n°883.161. 

Recorrente: Auto Viação Pioneira  Ltda. e outros, Recorrido: Empresa de Transporte e Transito 

de Belo Horizonte. Relator: Ministro Humberto Martins. 27 de fevereiro de 2007. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso em Mandado de 

Segurança n°22.677. Recorrente: Maria de Jesus Wercelens Pinheiro, Recorrido: Distrito 

Federal. Relator: Ministro Humberto Martins. 06 de março de 2007. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Agravo Regimental no Agravo 

de Instrumento n° 800.898. Agravante: Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros 

Metropolitano, Agravado: Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais. Relator: 

Ministro Herman Benjamim. 13 de março de 2007. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n° 697.775. 

Recorrente: União Federal, Recorrido: Miram Emilia Chaves de França. e outros. Relatora: 

Ministra Denise Arruda. 13 de março de 2007. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso em Mandado de 

Segurança n°22.981. Recorrente: Expresso Ponte Alta Ltda., Recorrido: Estado de Tocantins. 

Relator: Ministro José Delgado. 17 de abril de 2007. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n°802.378. 

Recorrente: Ministério Público Estadual., Recorrido: Starlift Ltda. e outros. Relator: Ministro 

Luiz Fux. 24 de abril de 2007. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso em Mandado de 

Segurança n°23.079. Recorrente: Viação Javaé Ltda., Recorrido: Estado de Tocantins. Relatora: 

Ministra Eliana Calmon. 15 de maio de 2007. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso em Mandado de 

Segurança n°22.093. Recorrente: Rubens Dutra Neto, Recorrido: Distrito Federal. Relator: 

Ministro João Otávio de Noronha. 22 de maio de 2007. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n°866.429. 

Recorrente: Nacional Expresso Ltda., Recorrido: Empresa Reunidas Paulistas de Transportes 

Ltda. Relator: Ministro Castro Meira. 02 de agosto de 2007. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Medida Cautelar n° 11.591. 

Requerente: Expresso Ponte Alta Ltda., Requerido: Estado de Tocantins. Relator: Ministro José 

Delgado. 04 de setembro de 2007. 
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso em Mandado de 

Segurança n°24.682. Recorrente: Viação Nova Ltda., Recorrido: Estado de Goiás. Relator: 

Ministro José Delgado. 18 de dezembro de 2007. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n°798.132. 

Recorrente: Empresa de Transportes Flores Ltda. e outros, Recorrido: Estado o Rio de Janeiro. 

e outro. Relator: Ministro Humberto Martins. 22 de abril de 2008. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso em Mandado de 

Segurança n°23.581. Recorrente: Viação Paraíso Ltda., Recorrido: Estado de Tocantins. 

Relatora: Ministra Denise Arruda. 22 de abril de 2008. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso em Mandado de 

Segurança n°26.303. Recorrente: Viação Nova Ltda., Recorrido: Estado de Goiás. Relator: 

Ministro Herman Benjamin. 05 de agosto de 2008. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Agravo Regimental no Agravo 

de Instrumento n° 949.115. Agravante: VBTU Transportes Urbanos Ltda., Agravado: 

Município de Campinas. Relator: Ministro Francisco Falcão. 16 de outubro de 2008. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n°1.043.772. 

Recorrente: Viação Dedo de Deus Ltda., Recorrido: Município de Teresópolis. Relator: 

Ministro Francisco Falcão. 04 de novembro de 2008. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n°808.381. 

Recorrente: Transporte Santo Antonio Ltda., Recorrido: Departamento de Transportes 

Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro. Relatora: Ministra Denise Arruda. 25 de novembro 

de 2008. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Recurso Especial n°916.675. 

Recorrente: Viação Primeiro de Março Ltda., Recorrido: Município de Teresópolis. Relator: 

Ministro Teori Albino Zavascki. 25 de novembro de 2008. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Matéria Administrativa. Agravo Regimental no Recurso 

Especial n° 818.745. Agravante: Viação Santa Edwiges Ltda. e outro, Agravado: Departamento 

de Estradas e Rodagem de Minas Gerais. Relator: Ministro Luiz Fux. 02 de dezembro de 2008. 
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Recorrente: Viação Campos Elíseos Ltda., Recorrido: Município de Campinas. Relatora: 

Ministra Denise Arruda. 06 de agosto de 2009. 
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Telégrafos. Relatora: Ministra Eliana Calmon. 25 de agosto de 2009. 
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Ministra Eliana Calmon. 27 de outubro de 2009. 
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Recorrente: Rápido Marajó Ltda., Recorrido: Agência Nacional de Transportes Terrestres e 

outro. Relatora: Ministra Denise Arruda. 19 de novembro de 2009. 
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Ministro Luiz Fux. 20 de maio de 2010. 
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Janeiro. Relator: Ministro Hamilton Carvalhido. 05 de agosto de 2010. 
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Almeida e outros. Relator: Ministro Castro Meira. 17 de agosto de 2010. 
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Rio Grande do Sul e outro. Relator: Ministro Humberto Martins. 14 de setembro de 2010. 

 


