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 TRF1 modifica sentença da Justiça Federal 
em Vitória da Conquista que proibiu empresa 

de realizar transporte interestadual 
A 6ª Turma do TRF1 acolheu recurso 

da Agência Nacional de Transportes Terres-
tres  contra a sentença da Vara de Vitória 
da Conquista que autorizou uma empresa 
de transporte interestadual a explorar, tem-
porariamente, até a realização de licitação, 
trecho de Jussiape na Bahia a Osasco em 
São Paulo. A primeira instância concedeu 
a tutela antecipatória, para assegurar os 
efeitos da sentença, e estabeleceu multa 
diária de R$10 mil à ANTT para caso de 
desobediência ou de apreensão de ônibus.

A agência reguladora apelou ao TRF1 
com a justificativa de que a exploração de 
serviços de transporte rodoviário interes-
tadual de passageiros é regida por vasta 
legislação, entre elas a Lei n. 10.233/01 
que determina que a outorga de serviço de 
transporte terrestre regular será feita por 
meio de permissão.

Argumentou a ANTT que a Lei n. 
8.987/95 estabelece como é realizada a 
delegação do serviço de transporte que 
necessariamente deverá proceder à licita-
ção; destacou que o art. 108 do Código 
de Trânsito Brasileiro só permite transpor-
te (fretamento, ou turístico) em situações 

excepcionais, havendo necessidade de au-
torização, mesmo a título precário, por no 
máximo doze meses e que o art. 21, XII, da 
Constituição dispõe sobre a exclusividade 
da União em prestar o serviço público de 
transporte interestadual e internacional de 
passageiros.

O relator, desembargador federal Kassio 
Marques, destacou “ser pública e notória a 
conduta omissiva da ANTT em realizar as 
licitações para a operação de todo e qual-
quer trecho de transporte rodoviário de 
passageiros no território nacional”.

Todavia, o magistrado reiterou que “os 
critérios para outorga de linhas estão vincu-
lados à conveniência e oportunidade do Po-
der Concedente, não cabendo ao Judiciário 
substituir a autoridade administrativa, prin-
cipalmente no que concerne ao seu mérito.”

De acordo com desembargador, “a au-
toridade judicial, ao legitimar, de forma 
precária, uma prática ilegal e irregular, 
não avalia a capacidade da empresa re-
querente em operar o serviço de trans-
porte, o que envolve a própria seguran-
ça e higidez física dos passageiros. Isso 

porque, quando da outorga pelo poder 
concedente de um serviço regular, são 
avaliados aspectos técnicos, econômi-
cos e jurídicos da empresa, de modo a 
atestar que a empresa interessada possui 
condições de operar o serviço. A Agência, 
como órgão regulador do setor, detém o 
conhecimento técnico que permite este 
tipo de aferição”.

O magistrado apontou que, embora 
não haja empresas autorizadas a operar 
nos trechos constantes do pedido inicial, 
é possível a utilização de integração com 
outras linhas para chegar aos destinos, o 
que autoriza afirmar, à míngua de prova 
em contrário, que os municípios estão in-
tegrados. 

Concluiu ressaltando que “o ideal seria 
que todos os municípios do Brasil estives-
sem interligados diretamente. Contudo, 
sabe-se que isso não é possível em um 
país com dimensões continentais, sendo 
aceitável que as pessoas residentes em 
municípios menores dirijam-se aos maio-
res por meio de linhas intermunicipais e 
tomem a linha interestadual”.

Fonte: TRF1

Com o Pro-Social você economiza na 
prevenção odontológica sem custeio

No Pro-Social você economiza 
custeio, e não sorrisos.

Todos nós sabemos que a preven-
ção é a palavra-chave para a manu-
tenção da nossa saúde bucal. O que 
nem todos sabem é que as peritas 
em Odontologia do Pro-Social estão 
prontas para realizar todos os proce-
dimentos de prevenção, com material 
e equipamentos adequados, na co-
modidade do seu local de trabalho, e 
sem custeio.

Vamos aos números!

Uma consulta pela rede credenciada 
para prevenção odontológica normalmente 
gera a cobrança de um conjunto de proce-
dimentos que, pela Tabela do Pro-Social, 
pode chegar a R$ 414,00. Isso resulta 
num gasto de R$ 372,60 para o Pro-Social 
e custeio de R$ 41,40 para o beneficiário.

Se considerarmos que a prevenção 
deve ser feita semestralmente, teremos aí 
um gasto anual de R$ 82,80, só para o 
titular. Lembrando ainda que cada bene-
ficiário do Pro-Social tem em média dois 
dependentes, essa economia pode atingir 
quase R$ 250,00.

O Pro-Social e seu bolso vão agradecer.

Além de realizar os procedimentos de 
prevenção, as peritas ainda poderão en-
caminhar o beneficiário para a realização 
de radiografias, e ao especialista, quando 
for o caso. 

Ligue para os ramais 2918 ou 2649 e 
agende com Lourdes ou Jussara sua pre-
venção odontológica nos consultórios do 
Pro-Social no 2º subsolo do prédio sede. 

Eliana Amoêdo: segundas e quartas-
-feiras das 8h às 12h e 13h às 19h

Cibele Sousa: terças e sextas-feiras  das 
10h às 11h30 e 12h30 às 19h; e quintas-
-feiras das 14h às 18h

Lorenna Webber: de segunda a sexta-
-feira das 8h às 14h.

Justiça Federal libera 
manifestações políticas 
durante as Olimpíadas

A Justiça Federal no Rio liberou “ma-
nifestações pacíficas de cunho político” 
durante os Jogos Olímpicos. Em liminar, 
o juiz federal João Augusto Araújo afirmou 
que proibir as manifestações, em geral pe-
dindo a saída de Michel Temer “contraria o 
próprio espírito olímpico de união e respei-
to entre os povos e o respeito à diferença”.

As manifestações vêm sendo reprimidas 
pela Força Nacional de Segurança e pela 
PM com expulsões dos estádios e prisões.

Os policiais se baseiam na Lei 
13.824/16, que, no art. 28, proíbe mani-
festações ofensivas, xenófobas e racistas. 
Citam o inciso X que proíbe torcedores de 
“utilizar bandeiras para outros fins que não 
o da manifestação festiva e amigável”.

Para o juiz, a lei não proíbe manifesta-
ções “pacíficas de cunho político”. “Qual-
quer interpretação conferida ao inciso X ou 
ao seu §1º que possa tolher manifestação 
pacífica de cunho político afronta o núcleo 
inviolável do direito fundamental da liber-
dade de expressão, a qual deve ser afas-
tada imediatamente”, escreveu, na liminar.

A União e o Comitê Organizador dos 
Jogos Olímpicos  são réus da ação. O juiz 
estipulou ainda uma “multa pessoal” de R$  
10 mil para cada violação à liminar.


