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                 Pça. Cel. Vitoriano, 113, centro, 

       Taubaté-SP, CEP 12020-020, 3624-2676 

 

 

 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA  VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE TAUBATÉ-SP: 

 

 

 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,  por 

força das atribuições previstas no artigo 5º, III e VI, letra “g”, da Lei Complemen-

tar Estadual nº 988, de 09 de janeiro de 2006, pelo Defensor Público ,  que esta 

subscreve, com endereço para intimação pessoal  junto à Defensoria Regional de 

Taubaté, sito a Praça Cel. Vitoriano, 113, centro, nesta, vem, fundamentada nos 

artigos 1º, III, 5º, LXXIV, 6º, 134, 182 e 225 da Constituição Fed eral, artigo 192 e 

seguintes da Constituição do Estado de São Paulo, artigos 5º, II da Lei nº 

7.347/85, com redação in troduzida pela lei nº 11.448/07 ,  intentar AÇÃO CI-

VIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE LIMINAR  em face da FA-

ZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, a ser citada na pessoa de 

seu representante legal em sua sede, sito Av. Tiradentes, 370, centro, nesta, e 

“ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA” ,  empresa 
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concessionária do serviço público de transporte coletivo ne sta urbe, CNPJ nº 

45.176.864/0001-05, a ser citada, na pessoa de seu representante legal em sua se-

de, Av. José Benedito Miguel de Paula, nº 2000, Bº do Pinh ão, nesta  lastreada 

nos motivos fáticos e jurídicos abaixo aduz idos: 

 

 

 

I DOS FATOS TODOS: 

 

 

O escopo desta ação civil pública é impugnar a validade do De-

creto  Municipal  nº 14.054, de 27 de junho de 2017 (doc. 15/16, anexo) que 

elevou a tarifa do sistema público de transporte, modalidades  convencional e 

complementar, para o patamar de R$ 4,00 (a chamada tarifa técnica) e R$ 

3,50 (tarifa pública).  

 

Anteriormente, por influxo do Decreto local nº  13601/2015 

(doc. 14) as tarifas do transporte público, convencional e complementar, em 

Taubaté eram de R$ 3,40 (tarifa técnica) e R$ 3,30 (tarifa pública).  

 

Ambos os decretos ,  em seus “considerandos”,  fazem menção ao 

acordo, homologado judicialmente nos autos da ação civil pública nº  0018948 -

41.2012.8.26.0625 (inteiro teor docs.  54/57 e 58/64 anexos), intentada pelo 

Ministério Público Estadual, em 2012, justamente questionando a majoração, 

à época, da tarifa dos transportes públicos de Taubaté , elevada ao patamar de 

R$ 2,00. 

 

Existia –  e sempre existiu –  uma só tarifa no transporte público. 

A subdiv isão, obscura, dessas tarifas em “técnica e pública” se deu a partir da 
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edição do Decreto local de 2015, subdivisão essa que foi reproduzida no decre-

to ora impugnado, que ostenta a seguinte redação:  

 

“DECRETO Nº 14 .054/2017. 

Artigo1º A tarifa técnica única  dos serviços de transporte público 

urbano e rural de passageiros do Município de Taubaté, conven-

cional e complementar, passa a ter o valor de R$ 4,00 (quatro re-

ais).  

Artigo 2º A tarifa pública será de R$ 3,50 (três reais e cinquenta 

centavos) e a diferença de valores entre a tarifa técnica de remu-

neração e a tarifa pública R$ 0,50 (cinquenta centavos) será su-

portada pela Municipalidade mediante subsídio, relativamente aos 

passageiros pagantes transportados mensalmente, exceto o com-

preendido como de gratuidade. 

Parágrafo único: Aos estudantes é concedido o desconto de 50% 

(cinquenta por cento), conforme estabelecida na legislação muni-

cipal.  

Artigo 3º Com finalidade de facilitar o troco fica estabelecido 

que, para pagamento da tarifa, os usuários, a título de  colabora-

ção, não deverão utilizar-se de cédula de valor superior a R$ 

20,00 (vinte reais).  

Artigo 4º A partir da publicação do presente decreto, os veículos 

de transporte público deverão portar aviso em local visível e pro-

tegido, informando o usuário sobre o reajuste da tarifa, sendo 

que a nova tarifa pública somente poderá ser cobrada a partir do 

15º da publicação deste decreto autorizativo .” (docs. 15/16)   

 

Desde já cumpre destacar que a tal tarifa técnica, em compara-

ção ao valor vigente até a edição do decreto em questão, sofreu reajuste em 

torno de 20% em tempos de notória recessão econômica e compressão à massa 
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salarial da maioria da população que utiliza dos sistemas públicos de trans-

porte em Taubaté.  

 

Em função de representação e reclamos acerca da p recária qua-

lidade dos serviços de transportes na urbe –  seja convencional ou complemen-

tar –  (vide docs.  2/13 e 65/66) é que a Defensoria Pública foi instada a questi-

onar a legalidade do reajuste tarifário através desta demanda metaindividual, 

sendo irrefutável o fato de que a ampla gama de usuários dos sistemas de 

transporte público no Município caracteriza -se como pessoas em aprofundada 

vulnerabilidade econômica, patenteando a legitimação da autora para o ajui-

zamento da ação. 

 

Antes de aclararmos, ainda mais, os vícios normativos que ca-

racterizam o decreto sob comento, cumpre mais uma vez esclarecer que o sis-

tema de transporte público, em Taubaté, é regido pela Lei Municipal nº 4.218, 

de 24.12.2008 (docs. 25/38) que prevê “cinco modalidades” de serviços n o se-

tor: I convencional (objeto desta ação, prestado através do monopólio de ôni-

bus detido pela empresa demandada); II seletivo, III complementar (até hoje 

clandestino e irregular, operado pela TCTAU), IV especial e V individual (art. 

7º da norma local referida). 

 

Pelo conteúdo do decreto do aumento tarifário, é fora de dúvida 

que esta ação pertine às tarifas atreitas às modalidades convencional e com-

plementar, referidas pelo artigo 1º do decreto majorante (doc. 15).  

 

Também é bom aviventar que, por influxo de preceptivos encon-

trados em Convenções e Tratados Internacionais de Direitos Humanos , adveio 

o Decreto Federal nº 5.296/2004, regulador da Lei Federal nº  10.048/2000, 

que em seu artigo 38, § 3º, delimitou em 120 meses o prazo para que toda a 

frota de veículos de transporte coletivo rodoviário e toda a infraestrutura dos 
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sistemas de transporte público em todos os municípios pátrios estivessem ple-

namente capacitados para garantir a acessibilidade, plena, das pessoas com 

deficiência a esse relevante serviço público, prazo esse, decenal, que se findou 

em 04.12.2014. 

 

Em Taubaté –  também como é público e notório –  grande parte 

da frota de ônibus pertencente ao monopólio demandado e todas as vans que 

integram o sistema complementar, chamadas em Taubaté como “T CTAU” são 

irregulares no tocante à garantia plena do direito fundamental de acessibili-

dade das pessoas com deficiência, tanto assim que esta mesma Defensoria Pú-

blica patrocina uma outra ação civil pública sobre o tema, sob nº 1012297-

68.2015.8.26.0625, em curso perante esta mesma E. Vara especializada, mas, 

infelizmente estagnada  e sem andamento útil em seu procedimento há mais de 

1 ano, em que pese a relevância social das pretensões que veicula.  

 

Feita esta breve introdução, passemos a desvelar as patente s...  

 

II NULIDADES DO AUMENTO TARIFÁRIO:  

 

Avulta cristalino que a abrangência do Decreto Municipal nº 

14.054/2017, que majorou, a partir do início de agosto último as tarifas ine-

rentes aos sistemas de transporte público em Taubaté alcança as modalidades 

convencional (os ônibus irregulares da ABC, detentora, desde 1965 do mono-

pólio na área –  vide lei nº 898, de 15.10.1965) e complementar (os veículos 

chamados TCTAU, todos irregulares) , com os mesmos valores.  

 

Veja-se também, que ressuma claro que o Decreto majorante faz 

menção (doc. 15) ao acordo prévio, já referido, encetado pelas rés e Ministério 

Público na ação civil pública  nº 0018948-41.2012.8.26.0625 (doc. 54/57) como 
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fonte primacial de seu conteúdo, tanto assim que tal avença é citada no tercei-

ro “considerando” do aludido decreto .  

 

Vemos, nas cláusulas desse acordo judicialmente homologado, 

alguns encargos, bastante duvidosos, e facilidades, bastante polêmicas, desti-

nados à empresa ABC, aqui corré (pois, só a ABC subscreveu tal avença, ne-

nhum dos concessionários do sistema complementar participou da construção 

desse acordo).  

 

Note-se que na cláusula 6º do acordo supedâneo do Decreto im-

pugnado (aqui reproduzida no doc. nº 55-verso) que, afrontando uma miríade 

de normas internacionais e internas de Direito s Humanos, que já haviam –  

como sublinhado alhures –  outorgado o generoso prazo de 10 anos para que a 

Municipalidade adaptasse toda sua frota à garantia de acessibilidade plena 

aos portadores de deficiência (prazo decenal vencido em dez/2014), tal cláusu-

la do acordo aludido ainda alargou tal obrigação republicana para mais dois 

anos, contados da data de homologação da avença, o que foi consolidado por 

este mesmo juízo em julho de 2015 (doc. 64)  através da homologação.  

 

Esse alargamento do prazo de material ização dos mecanismos de 

acessibilidade aos portadores de deficiência para mais dois anos além do que 

estipulado em leis e tratados internacionais, foi, inclusive, um dos fundamen-

tos para que este I. Juízo repelisse o pleito de liminar veiculado, pela auto ra, 

na precedente e também já mencionada ação civil pública intentada em favor 

dos deficientes usuários (totalmente alijados dos sistemas de transportes pú-

blicos), ação nº 1012297-68.2015.8.26.0625, há meses estagnada. 

 

Veja-se que para protrair no tempo a  realização do direito de 

acesso aos sistemas de transportes tal cláusula teve grande peso jurídico. Mas, 

como consta da representação popular acostada e até mesmo de documento 
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oficial, gerado no âmbito da própria Prefeitura local (doc. 52), para o aumen-

to ,  bastante abusivo (cerca de 20%) do valor da tarifa “técnica” do setor, esse 

débito social imenso da empresa ABC para com os deficientes físicos e senso-

riais não teve a menor relevância, pois, antes de atender aos exclusivos inte-

resses do monopólio e decretar o aumento da bilhetagem dos ônibus, o Sr Pre-

feito deveria, ao menos, assegurar que toda a frota de ônibus estivesse já em 

perfeita funcionalidade, com os mecanismos de acessibilidade plena aos por-

tadores de deficiência, e, consoante as provas cabais a qui acostadas, os ônibus 

da ABC e toda a frota da chamada “TCTAU” são irregulares e não asseguram 

tal direito.  

 

Veja-se que, pelo doc. nº  17, a autora, isso em julho último, ofi-

ciou ao Sr. Prefeito indagando se, antes da materialização da tarifa tão ao 

gosto dos empresários ligados ao precário setor de transporte em Taubaté, 

havia, a Administração Pública, se dignado a realizar ao menos uma vistoria 

técnica para constatar se a ABC cumprira o já alargado prazo, vencido em 

julho de 2017 e concedido pela cláusula 6º do obscuro acordo judicial mencio-

nado, para integrar e adaptar toda a frota de ônibus às normas de acessibili-

dade. Nada, nesse sentido, foi materializado pela municipalidade.  

 

Os usuários continuam a assegurar que a ampla maioria dos 

ônibus não contam com tais mecanismos de acessibilidade (isso em fins de 

2017) e a própria Municipalidade, no doc. de fls. 52 , garante que passados to-

dos esses anos (10 anos outorgados pela Lei e mais 2 outorgado pelo acordo 

polêmico) Taubaté ainda não garante, ante a c laríssima omissão e incompe-

tência de seu corpo político e empresarial, que as pessoas com deficiência te-

nham acesso ao sistema público de transporte , pois o ofício-resposta da pró-

pria Prefeitura constata que da frota de ônibus, cerca de 37 veículos (mais 

que 30% do total) não contam com instrumentos de acessibilidade . 
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Do próprio “Plano Municipal de Mobilidade Urbana (docs. ane-

xos) gestado em 2015 pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, em 

sua página 25 temos a prova inconteste de que todo o sistema  complementar 

de transporte local, chamado como “TCTAU”, composto de várias vans que 

competem descontroladamente com os ônibus da ABC, é clandestino, irregu-

lar, pois, segundo esse mesmo “plano” esses veículos complementares operam 

sem licitação válida, já que a Lei Municipal nº 4.218/08 (reguladora de todo o 

sistema) obrigou a Administração Pública a editar nova licitação para o setor, 

revogando todas as normas precedentes, e até hoje a municipalidade não regu-

lamentou o setor, editando nova licitação. 

 

Veja-se desses informes vindos da própria municipalidade que a 

última licitação do setor complementar de transportes se deu em 2001!!!!  

 

Em outras palavras, todas as vans da TCTAU operam irregu-

larmente, sem mecanismos de acessibilidade aos deficientes, sem seg urança no 

trânsito, em condições precárias de tráfego, sem identificação aos usuários e 

sem sistema de bilhetagem eletrônica que, segundo o mesmo “Plano de Mobi-

lidade Urbana” só encontra -se instalado nos ônibus da ABC.  

 

Em não havendo nas vans do sistema TCTAU a bilhetagem ele-

trônica, ressuma INCONTESTE que a diferença entre o valor da tal “tarifa  

técnica” e a “tarifa pública” (hoje de  R$ 0,50  por bilhete emitido) que, pelo 

artigo 2º do decreto impugnado os contribuintes de Taubaté são obrigados a 

repassarem (fora a tarifa pública paga no ato do transporte, por si só elevada) 

ao monopólio da ABC não se estende, como indica o Decreto nulo, aos sistema 

complementar. 

 

Esse bizarro sistema de transferência obscura de recurso s pú-

blicos, chamado “tarifa técnica”, inventad o pela Administração local, é desti-
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nado apenas à ABC Transportes, detentora de todo o sistema convencional de 

transporte público no Município.  

 

Também calha ponderar, evidenciando ainda mais esse quadro 

de ilegalidade na conformação dessa “tarifa técnica”, que não ex iste lei ante-

rior permitindo a construção desse mecanismo, absurdo, de repasse de dinhei-

ro público (hoje em torno de R$ 0,50 por bilhete eletrônico emitido) para o 

monopólio privado, o que caracteriza iniludível ato de improbidade, para se 

dizer o mínimo. 

 

É mais que sabido que a prestação de serviços urbanos de 

transporte se paga e se custeia mediante o pagamento, pelo usuári o, da corre-

lata tarifa.  

 

O transpasse, nas sombras, sem controle social algum, de mais 

R$ 0,50 por passageiro (a tal diferença entre a tarifa paga pelo passageiro e a 

tarifa técnica), à empresa que detém o monopólio no setor, aflora como inacei-

tável.  Nada justifica a criação, por pretérito “acordo judicial” desse meca-

nismo obscuro de transferência, privada, de recursos públicos, sem pré via 

discussão e permissão normativa.  

 

Diante dessa estrutura tarifária, Taubaté ostenta a tarifa de 

transporte das mais caras do País. Só a título de comparação, com o recente 

aumento, a  tarifa do metrô na capital do Estado é de R$ 3,80 (fonte: 

http://www.metro.sp.gov.br/sua-viagem/bilhetes-cartoes/bilhetes/index.aspx, 

acesso em 24.8.2017); na região Metropolitana da baixada Santista é de R$ 

3,45 (fonte: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2017/01/tarifa-dos-

onibus-municipais-de-santos-sera-reduzida. Acesso 24.8.17), malhas de trans-

portes públicos muito maiores do que Taubaté.  

 

http://www.metro.sp.gov.br/sua-viagem/bilhetes-cartoes/bilhetes/index.aspx
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Veja-se a desproporção, pois, o contribuinte e usuário dos ôni-

bus da ABC/Taubaté –  onde inexiste respeito ao direito de acessibilidade para 

deficientes –  pagam, por cada bilhete, diante desse feixe de tarifas nulas, o 

valor de R$ 4,00 destinados diretamente à empresa referida .  

 

Essas, as primeiras nulificações do aumento da tarifa.  

 

Uma outra vertente dessas nulidades, talvez mais significativa, 

reside no fato de que o aumento tarifário jamais poderia ser concedido à ABC 

até que a cláusula 6ª do acordo judicial que fundamentou o Decreto questio-

nado (doc. 55-v) fosse cumprida, ou seja, não poderia haver uma premiação ao 

monopólio empresarial de ônibus em Taubaté até que se garantisse a todos os 

usuários com algum tipo de deficiência o direito de acessibilidade plena em 

todos os ônibus, e isso não foi respeitado, pois, a própria prefeitura , em res-

posta à autora (doc.  52) garante que cerca de 37 ônibus (mais que um terço 

da frota) ou não conta com instrumentos que garantam a acessibilidade ou 

tais mecanismos não funcionam, sendo inconteste que dos ônibus que servem a 

zona rural local, nenhum dispõe de instrumentos de acessibilidade.   

 

Ora, ressoa por demais evidente que antes de obrigar a todos 

que operam nos sistemas convencional e complementar de transporte público, 

que efetivem e respeitem o direito de acessibilidade aos deficientes, não pode-

ria haver o aumento tarifário, dado o descumprimento a cláusula inserida no 

próprio acordo judicial que serviu como fonte primária ao referido Decreto 

Municipal de aumento.     

 

Essa contradição interna do Decreto impugnado evidencia o ele-

vado grau de invalidade do aumento da tarifa.  
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Por várias vezes a Defensoria Pública (vide docs. 18/21) enviou 

requerimentos à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana –  gestora de to-

do o sistema –  solicitando informes sobre a regularização, via licitação válida, 

do sistema complementar de transporte público.  Quase todos eles foram des-

respeitados.  

 

Ano passado, no doc. aqui numerado como n. 23, subscrito pela 

Secretária de Mobilidade Sra Dolores M. Pino, a Administração garanti u que 

até o segundo semestre de 2016 tal se tor seria regularizado através da publi-

cação de edital de licitação. Até hoje tal fato não ocorreu.  

 

As condições dos veículos que operam no sistema complementar, 

à semelhança de grande parte dos ônibus da ABC, é mais que precária. Pelo 

depoimento prestado a esta Defensoria pelo Sr. JOSÉ ADALBERTO PAULI-

NO, portador de deficiência física e usuário do setor (docs. 65/66) podemos 

verificar: 

 

“É portador de paralisia cerebral, com capacidade restrita de mo-

bilidade. Não precisa de cadeira de rodas, mas necessita  de res-

peito.  

O objetivo principal e único do declarante é lutar pela melhoria 

no sistema público de transporte, com respeito efetivo pelos defi-

cientes e pessoas idosas.  

Diante do costumeiro atraso nos ônibus da ABC Transportes (sis-

tema convencional de transportes públicos) é obrigado a pegar as 

Vans do sistema alternativo (TCTAU), e esses carros jamais os-

tentam bancos (ao menos dois por carro) com cores diferenciadas 

(ex. bancos azuis) destinados aos deficientes ou idosos.  

Nenhuma Van do sistema TCTAU é adaptada para receber defici-

entes, não tem rampas, nada, o atendimento é desrespeitoso.  

Alguns não pegam deficientes, outros param, mas cobram.  
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O setor é irregular e desorganizado.  

Deseja que a Prefeitura regularize e padronize o setor, obrigando 

todos os responsáveis pelas Vans a se adaptarem para prestar res-

peito e plena acessibilidade aos deficientes e idosos.  

Ponto importante: as Vans e motoristas não ostentam nenhuma 

identificação, como crachás com numeração, número dos veícu-

los, nada que se possa identi fica-los para eventual reclamação. É 

tudo irregular, sem possibilidade efetiva de controle social ” .  

 

 

São fatos mais que notórios na urbe, principalmente para quem 

é obrigado a se submeter ao precário e descontrolado sistema de transporte 

local.  

 

Não poderia ter havido aumento das tarifas sem que as institui-

ções públicas obrigassem os operadores do sistema a cumprirem todos seus 

encargos primordiais!  

 

Outro  ponto importante a desvelar essa cadeia de nulidades: O 

decreto impugnado, em seu artigo 1º é claro a estender o aumento da tarfia 

aos dois sistemas, convencional (ABC) e complementar (as vans da TCTAU).  

 

Como dito, em seu terceiro “considerando”, tal decreto indica, 

como fonte primária de sua eficácia jurídica, o acordo entabulado na ação ci-

vil pública nº  0018948-41.2012.8.26.0625. 

 

Todavia, a cláusula 11 desse acordo (doc. 56 anexo), que insti-

tuiu as duas nulas tarifas (técnica e pública), sem lei anterior que assim o 

permitisse, é expressa em autorizar aumento de tarifa tão somente para o 

“transporte coletivo de ônibus do Município” ,  e não previu majoração para o 

setor complementar de transporte. Veja -se a redação desse dispositivo:  
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“Cláusula 11. Por conseguinte, as partes ajustam que em aplica-

ção da cláusula 5.9 do contrato, com a redação do item 3 d essa 

petição de acordo, o valor da nova tarifa técnica de remuneração 

do serviço de transporte coletivo de ônibus no Município  é de R$ 

3,40... .”  

  

 

É evidente que o Decreto extrapola os limites jurídicos de sua 

eficácia ao estender, para o irregular e clan destino setor da modalidade com-

plementar, o aumento tarifário. Decreto não pode regular relações jurídico -

sociais autonomamente, ou seja, em divórcio total de lei anterior.  

 

Como exaustivamente referendado em passagens precedentes, 

em Taubaté todo esse emaranhado de sistemas de transportes públicos é regi-

do por uma única Lei a de nº 4.218/2008 (docs. 25 e seguintes) . No artigo 4º 

desse diploma normativo –  tão castigado pelos exercentes do Poder nesta urbe 

–  há a garantia de princípios fundamentais como, exe mplo, acessibilidade ur-

bana (inc.I); desenvolvimento sustentável da cidade (ii); eficiência e eficácia 

na prestação dos serviços (III); transparência no planejamento, controle e 

avaliação dos serviços (IV), dentre outros , todos vilipendiados pelo Decreto 

Municipal questionado.  

 

Sobre todos os atos, institutos (como aumentos tarifários), aces-

sibilidade, manutenção e qualidade da frota, enfim, enuncia o artigo 6º dessa 

mesma lei que: 

 

“Artigo 6: Na execução dos serviços públicos de que trata esta 

Lei, o Departamento de Trânsito (hoje Secretaria de Mobilidade 

Urbana) observará os direitos e obrigações dos usuários, que con-

sistem em: 



 14 

I receber o serviço adequado, nos termos do art. 6º da Lei Federal 

nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;  

II participar do planejamento, do controle e da avaliação dos ser-

viços através do Conselho Municipal de Transporte Coletivo, na 

participação em audiências e consultas públicas e de outros meios 

a serem disponibilizados pelo Departamento de Trânsito”. (doc. 

26). 

 

É fora de dúvida que, “na execução dos serviços públicos de 

transportes” (como ordena a Lei), em se tratando de  instituto tão relevante 

como aumento de tarifa, é direito basilar de todo cidadão usuário de poder 

participar das discussões acerca dos critérios justificantes do  aumento, em 

sessões e espaços públicos como o Conselho Municipal do setor, que nem exis-

te em Taubaté, e não ver seu direito ser violado pela construção, opaca, de 

majorações abusivas desses preços mediante decretos e acordos que, clara-

mente,  só atendem um único objetivo: o interesse privado dos donos do mo-

nopólio empresarial envolvido.  

 

Em outras palavras, a legitimar qualquer aumento de tarifa, pe-

lo comando normativo em testilha, haveria de se preceder pelo menos a ocor-

rência de audiências públicas, tornando claras as modalidades de tarifas e os 

critérios propostos para embasar o reajuste.  

 

Nada disso ocorreu.  

 

Outra flamante nulidade encontra-se no artigo 3º do decreto 

atacado (doc. 16) que seguindo a vereda do Executivo local de atender, com 

total primazia, os interesses dos donos do monopólio requerido, limita o troco 

do usuário, na compra dos bilhetes, a cédulas de até R$ 20,00, sendo certo,  

como estampam as declarações dos usuários gravadas na representação que 
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motiva a presente, que quem não dispor  de cédulas dentro de tal limite, fica 

absurdamente impedido de ingressar nos ônibus e vans.  

 

Como tudo nesse decreto, também esse artigo afronta uma outra 

precedente Lei Municipal, a de nº 3.269/1999 (aqui no doc. nº 24), chamada 

“Lei do troco”, instituída pelo Legislativo justamente para coibir esses abusos 

nos ônibus da empresa na exigência de limites nas cédulas utilizadas pelos 

passageiros na compra dos bilhetes, lei essa, hierarquicamente superior ao 

decreto, que em seu artigo 1º obriga a empresa de t ransporte a possibilitar o 

troco, para qualquer cidadão, em valor de até 10 vezes o montante da tarifa 

que, como vemos, nos dias de hoje seria o valor máximo em termos de  até R$ 

40,00 reais, e nãos os R$ 20,00 vertidos no decreto nulo.  

 

É fora de dúvida que todo o encadeamento factual e juridifican-

te analisado, desde o acordo judicial que serviu de lastro a edição desses de-

cretos de aumentos de tarifas até o advento do decreto, cujos efeitos são aqui 

impugnados, se distanciam, em seus fin s, da primazia do interesse público pa-

ra aproar as vagas de suas consequências jurídicas apenas e tão somente para 

atender aos interesses privados da empresa que detém o monopólio do trans-

porte público convencional em Taubaté há mais de 50 anos.  

 

É uma  gigantesca reserva de mercado empresarial. Não há con-

corrência no setor, como determina a lei de regência. Não há alternativa ao 

cidadão usuário do sistema tão viciado, expoente da grave crise de constituci-

onalidade que assola o País, onde se evidencia o seq uestro institucional dos 

centros formadores das decisões políticas pela supremacia do poder econômi-

co.  

 

Inexiste democracia, transparência, controle social no sistema 

tarifário e de qualidade dos transportes em Taubaté.  
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Analisando esses fatores inerentes a hipertrofia dos poderes 

empresariais do sistema capitalista sobre os centros públicos de construção 

decisória e política, que desembocaram na atual e grave crise de credibilidade 

na democracia representativa, e parafraseando Alexis de Tocqueville  acerca da 

voracidade dessa minoria detentora do poder econômico sobre as rédeas cur-

tas com as quais controlam os  agentes políticos no enquadramento inflexível 

de seus interesses, subvertendo os valores sociais para solapar a utopia do 

bem comum e sujeita-la à cristalização dos interesses egoísticos,  pontifica, de 

forma irrefutável, o sociólogo WANDERLEY GUILHERME DOS SANTOS:  

 

“(...)A substituição do tempero da solidariedade pela voracidade  

incontida desses interesses, vivamente colorida por Tocqueville, 

não é característica de governos sequestrados por maiorias despó-

ticas, mas impostas por minorias capitalistas (.. .)Justamente pela 

reduzida potência do eleitorado em gerar eficiente impacto sobre 

a formulação de políticas governamentais, fica a arena política 

vulnerável aos grupos de interesse do capital, com o subsequente 

desvio do processo evolutivo”. (A Democracia Impedida: O Brasil 

no século XXI. RJ. FGV editora, p. 108, 2017).  

 

Por último, o decreto sob análise ostenta autonomia normativa 

incompatível com sua hierarquia no quadro juridificante Municipal. Ao pre-

tender instituir nova modalidade de tar ifa (a técnica) sem mediação prévia de 

Lei; ao violar todo o sistema de limitação de “trocos” ,  precedentemente regu-

lado por Lei; ao estender os efeitos benéficos do a umento da tarifa à modali-

dade complementar do sistema de transporte públic o, sem previsão anterior 

em Lei ou mesmo no acordo judicial que lhe serviu de espeque, tal decreto in-

corre em ilegalidade insanável, já que invade campo reservado exclusivamente 

à Lei, enquanto fonte positiva de direitos.  

 

Assim averba remansosa jurisprudência:  
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“Ação direta de inconstitucionalidade. Aumento de vencimentos 

por decreto que aprova tabelas em conformidade com índices fir-

mados em acordo coletivo. Decreto 3.140, de 14.03.91 , do Estado 

do Mato Grosso. É de conhecer-se da ação direta, porquanto, no 

caso, o ato normativo impugnado é um decreto autônomo, sendo 

que, inclusive, um dos fundamentos da ação é justamente o de ter 

ele invadido a esfera reservada a lei pela Constituição  Federal. 

Ocorrência, na espécie, da relevância jurídica da fundamentação, 

como ‘periculum in mora’. Pedido de liminar deferido, para sus-

pender-se a eficácia ex nunc do decreto 3.140, de 14.03.1991, do 

Estado do Mato Grosso”. (ADIN MC n. 519/MT, Min. rel Moreira 

Alves, DJU 11.10.91).  

 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Medida liminar. Decreto 

1.719/95. Telecomunicações. Concessão ou permissão para explo-

ração. Decreto autônomo: possibilidade de controle concentrado. 

Ofensa ao artigo 84, IV, da CF/88. Lim inar deferida. A pondera-

bilidade da tese do requerente é segura. Decretos existem para as-

segurar a fiel execução das leis (art. 84, IV, CF/88). A emenda 

constitucional nº 8 de 1995, que alterou o inciso XI e alínea a do 

inciso XII do artigo 21 da CF é expressa ao dizer que compete à 

União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão 

ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei. 

Não havendo lei anterior que possa ser regulamentada, qualquer 

disposição sobre o assunto tende a ser adotada em lei formal. O 

decreto seria nulo, não por ilegalidade, mas por inconstituciona-

lidade, já que suprimiu a lei onde a Constituição a exige”. (ADIN 

MC n. 1435/DF, rel. min. Francisco Rezek, DJU de 7.11.96).  

 

 

IV OS PEDIDOS:   
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“A” Diante da relevância dos fundamentos da demanda, bem 

como do receio da consumação de prejuízos irreparáveis à coletividade de ci-

dadãos usuários do sistema municipal de transporte público na modalidade 

convencional e complementar,   REQUER, COM AMPARO NO ARTIGO 12 DA 

LEI 7.347/85 c.c. ARTIGO 300 DO CPC,  A CONCESSÃO LIMINAR DA TU-

TELA POSTULADA, a fim de SUSPENDER-SE OS EFEITOS CONCRETOS 

RELATIVOS AO REAJUSTE DA TARIFA PÚBLICA EM TAUBATÉ, PARA 

OS SISTEMAS CONVENCIONAL E COMPLEMENTAR DE TRANSPORTES 

PÚBLICOS, face às várias nul idades inerentes ao Decreto Municipal nº 

14.054, de 27 de junho de 2017 (doc.15), voltando o valor das tarifas ao pata-

mar anterior à edição desse decreto . 

 

“B” Pelos mesmos motivos e vícios no procedimento de aumento 

das tarifas, requer-se liminarmente a suspensão dos efeitos concretos do arti-

go  3º do Decreto Municipal nº 14.054, de 27 de junho de 2017 (doc. 16), de-

vendo todo o sistema de transportes municipais, afetados pelo Decreto, quanto 

às cédulas de troco aos usuários, obedecer aos limites impostos p ela Lei Muni-

cipal nº 3.269/1999, permitindo ao cidadão utilizar cédulas no transporte mu-

nicipal em valor próximo a 10 vezes ao da tarifa, intimando-se as rés para ca-

bal cumprimento das liminares . 

 

 “C” Após a concessão liminar, sejam os entes demandad os citados 

na pessoa de seus representantes legais, nos endereços declinados no preâmbulo 

desta peça, para, querendo, ofertarem respostas, sob pena de revelia, e tudo sob os 

permissivos do art. 212, § 1º do CPC.  

 

“D”, Alfim, requer a PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS  para de-

clarar a nulidade dos efeitos concretos, consistentes no aumento da  tarifa técnica 

e pública, regidas pelo Decreto Municipal nº  14.054/2017 bem como a ilegalidade 
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da limitação do direito do cidadão de ter acesso lícito ao troco nos sistemas de 

transporte público municipal tal como imposto pelo artigo 3º do mesmo Decreto, 

ante as il icitudes apontadas, tornando definitivos os efeitos das liminares; conde-

nando, por consequência, a segunda ré a ressarcir a população dos valores perce-

bidos em decorrência do aumento tarifário tido por ilegal, ainda que mediante fu-

tura compensação, a ser acertada em liquidação de sentença, no valor da tarifa do 

sistema de transporte público local, sujeitando -os aos ônus inerentes à sucumbên-

cia. 

  

 

e)  Requer, outrossim, os benefícios da assistência jurídica face à 

relevância social da pretensão e a natureza normativa e institucional da autora . 

 

f) Protesta provar o alegado por todos os me ios de prova em direito 

admitidos, notadamente com os documentos que instruem a presen te, com as tes-

temunhas abaixo arroladas, que deverão ser pessoalmente intimadas a depor em 

juízo e todos os necessários ao deslinde da questão , inclusive com provas perici-

ais, se necessário for . 

 

g) Com amparo no art. 128, I da Lei Compl ementar Federal n. 

80/94 c.c. art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/50, r equer que este Defensor Público ou 

quem faça às suas vezes, seja pessoalmente intimado de todos os atos praticados 

no feito, contando-se-lhe em dobro  os respectivos prazos.  

 

h) Com base no art. 108, III, da Lei Complementar Federal nº 

80/94, declaram como autênticas as cópias dos documentos que in struem a presen-

te. 

 

j) requer a intimação do Ministério Público para os termos da ação.  
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Dá-se à causa o valor estimativo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 

                            ROL TESTEMUNHAL (A INTIMAR): 

1 André Luis Ferreira Alves. RG 30.499.218 -5-SSP/SP 

Jornalista.  

R: Itaparica, n. 250, Taubaté.   

2 José Adalberto Paulino 

RG 23.344.947-4-SSP/SP. 

Aposentado. 

Av. Dep. Tarcilio Bernardes, 768, Jd. Continental II, n esta.  

3 Danilo Pereira da Silva.  

Estudante.  

RG 34.583.173-1-SSP/SP 

R: Otaviano Evangelista de Paulo, n. 280, Conj. Monteiro Lobato, nesta.  

4 Silvio Carlos da Silva Prado.  

RG 8.143.455-8-SSP/SP. 

Professor aposentado.  

R: Geraldo Fernandes Pato, n. 33, nesta.  

5 Marcelo dos Anjos Teixeira.  

RG 18.611.916-1-SSP/SP. 

Professor.  

R: Dea Freire, n. 6, nesta.  

 

             Taubaté 24, de agosto de 2017. 

 

 

            WAGNER GIRON DE LA TORRE 

                    DEFENSOR PÚBLICO 

            2ª Defensoria Pública de Taubaté 


