
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL – HELY LOPES – DA 

COMARCA DA CAPITAL – SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, 

PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL - SINDNAPI, inscrito no 

CNPJ n.º 04.040.532/0001-03, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. João 

Batista Inocentini, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº. 

4.938.395-4, inscrito no CPF/MF sob o número 561.808.108-34 retro qualificado, 

com endereço à Rua do Carmo, n.º 171, Centro, São Paulo, CEP 01019-020, e-mail: 

endereço eletrônico toniagaleti@uol.com.br e SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS 

E DE MATERIAL ELETRICO DE SÃO PÁULO, MOGI DAS CRUZES-SP, 

da FORÇA SINDICAL NACIONAL, inscrito no CNPJ nº 52.168.721/0001-09, 

localizada à Rua Galvão Bueno, mº 782, Liberdade, São Paulo – SP CEP 01506-

000, representado pelo seu Presidente Sr. Miguel Eduardo Torres, RG 

15.301.619, CPF 032.070.928-09, título de eleitor nº 0778 4995 0175,  Zona 006 - 

Seção 0145, E DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS – CNTM, 

reconhecida pelo Decreto 96.469 de 04 de agosto de 1988, inscrita no CNPJ sob nº 

03.637.311/0111-54, com sede em Brasília, endereço no SAUS, Quadra 6, Bloco 

“k”, Edifício Belvedere, 5º Andar, Grupo 502, Brasília, Distrito Federal CEP 

70070-915 representados por seus advogados regularmente constituídoa, vem, 

perante Vossa Excelência com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal 

de 1988, art. 6º, VII, b, da Lei Complementar nº 75/93, art. 1º, V, e art. 5º, V, ambos 

da Lei nº 7.347/85 e art. 74, I, e art. 81, IV, ambos da Lei nº 10.741/03, propor a 

presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR em face de: 

 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo 

JOÃO AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIOR, brasileiro, casado, portador 

mailto:toniagaleti@uol.com.br


do RG nº 5.785.800-7 e, inscrito no CPF/MF sob o nº 940.628.978-49, com 

endereço no Palácio dos Bandeirantes, Av. Morumbi, 4500 - Morumbi, São Paulo 

- SP, 05650-000 e ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.379.400/0001-50 na pessoa de seu 

representante legal, Procurador do Estado com endereço na Rua Maria Paula, nº 67, 

Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01319-000, pelos seguintes fatos e fundamentos 

jurídicos a seguir deduzidos. 

 

I GRATUIDADE DA JUSTIÇA  

 

Inicialmente, requer o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, isso porque, na 

ação civil pública, o autor, salvo comprovada má-fé, é isento do pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por força do art. 18 da Lei 

nº 7.347/85. 

 

II DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO 

 

A presente ação tem por objetivo defender os direitos dos 

aposentados e idosos com idade entre 60 e 64 anos, que possuem direito a 

gratuidade nos transportes públicos de passageiros conferidos pela Lei Estadual 

de SP nº 15.187/2013 e regulamentado pelo então decreto nº 60.595/2014 do 

Estado de SP. 

 

A violação dos direitos à gratuidade está consubstanciada na 

revogação do Decreto nº 60.595/2014 do Estado de São Paulo, pelo Decreto nº 

65.414/2020 de SP, sendo este o Decreto Estadual impugnado e que gera lesão 

a coletividade. 

 

 

III LEGITIMIDADE ATIVA, LEGITIMIDADE PASSIVA 

E COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

 

III.1 LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDNAP 

 

O SINDICATO NACIONAL DOS APSOENTADOS 

PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL - SINDNAPI entidade sem 

fins lucrativos, que se constitui na forma de associação civil, de natureza sindical, 

com abrangência em todo o território nacional e constituída, entre outros fins, para 

a representação e defesa legal dos interesses difusos coletivos e individuais dos 

Aposentados, Pensionistas e Idosos, perante os Poderes Públicos, a Sociedade e 

quaisquer entidades de natureza pública ou privada, nacional ou internacional, 



constituída desde o ano de 2.000, conforme documentos anexos e, nesta qualidade, 

age em nome de seus filiados, representando-os em juízo nos termos do art. 5º, XXI, 

da Constituição Federal: 

 

“Art. 5º (...) 

XXI - as entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados 

judicial ou extrajudicialmente; 

(...)”. 

 

O estatuto do Autor contém autorização expressa para que o 

mesmo represente judicial e administrativamente os seus associados (art. 2º, alínea 

g de seu Estatuto, anexo), não havendo necessidade de autorização em Assembleia 

Geral, posto que expressamente autorizado em seu Estatuto Social: 

 

“Art. 2º. O Sindicato, além dos objetivos acima enunciados, 

tem as seguintes outras finalidades: 

 

(...) 

g) Impetrar Mandado de Segurança Coletivo e ajuizar ações, 

coletivas ou individuais, inclusive Ação Civil Pública e Ação 

Civil Coletiva, em todas as áreas de interesse dos integrantes 

da categoria, especialmente quanto à garantia dos direitos 

previstos no Estatuto do Idoso e na Lei de Defesa do 

Consumidor; 

(...)”. 

 

Ademais, a legitimidade para figurar no polo ativo de ações 

coletivas desta entidade, em que estejam envolvidos interesse de seus 

sindicalizados, resta cabalmente comprovada e acerca dela está sedimentada a 

jurisprudência e doutrina pátrias. 

 

Ocorre, portanto, o instituto da substituição processual para a 

defesa de interesses individuais homogêneos, cuja aplicação é amplamente aceita 

por nosso ordenamento pátrio. 

 

Nesse sentido, é o firme entendimento do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, acerca da possibilidade de representação processual dos 

associados e sindicalizados, independentemente de assembleia geral específica que 

venha a autorizá-las, bastando de per si cláusula garantidora no ESTATUTO 

SOCIAL, como é o caso do artigo, 2º, g, do estatuto social da Autor: 



 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CENTRO ACADÊMICO DE 

DIREITO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO CIVIL 

REGULARMENTE CONSTITUÍDA. REPRESENTAÇÃO 

ADEQUADA. LEI 9.879/99. EXEGESE SISTEMÁTICA 

COM O CDC. 

1. Os “Centros Acadêmicos”, nomenclatura utilizada para 

associações nas quais se congregam estudantes universitários, 

regularmente constituídos e desde que preenchidos os requisitos 

legais, possuem legitimidade para ajuizar ação civil pública em 

defesa dos direitos individuais homogêneos, de índole 

consumerista, dos estudantes do respectivo curso, frente à 

instituição de ensino particular. Nesse caso, a vocação 

institucional natural do centro acadêmico, relativamente aos 

estudantes de instituições de ensino privadas, insere-se no rol 

previsto nos arts. 82, IV, do CDC, e art. 5º da Lei 7.347/85. 

2. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, 

cuidando-se de substituição processual, como no caso, não é de 

exigir-se autorização “ad hoc” dos associados para que a 

associação, regularmente constituída, ajuíze a ação civil 

pública cabível. 

(...) 

6. Recurso especial provido”. (STJ - REsp. 1189273 /SC - Quarta 

Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão – DJe. 04.03.2011) 

(grifos nossos) 

Pela relevância: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. 

ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA 

CONFIGURADA. IDENTIFICAÇÃO DOS 

SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. DEVOLUÇÃO 

DO PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA. 

POSSIBILIDADE. 

- A ação coletiva é o instrumento adequado para a defesa dos 

interesses individuais homogêneos dos consumidores. 

Precedentes. 

- Independentemente de autorização especial ou da 

apresentação da relação nominal de associados, as 

associações civis, constituídas há pelo menos um ano e que 

incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses 

e direitos protegidos pelo CDC, gozam de legitimidade 



ativada para a propositura da ação coletiva. 

(...)”. (STJ – REsp. 805277/RS – Terceira Turma – Rel. Min. 

Nancy Andrighi – DJe 08.10.2008) (grifos nossos) 

 

Sendo assim, pode-se observar que é incontestável a prerrogativa 

do Autor em pleitear, em nome próprio, os direitos de seus sindicalizados por ela 

representados, conforme dispõe seus estatutos sociais e a própria Constituição 

Federal. 

 

O Autor reúne todos os requisitos para tanto, já que está 

regularmente constituído há mais de vinte anos e está legitimado à representação 

dos aposentados, pensionistas e idosos. 

 

Cumpre destacar, ainda, que se tratando de substituição 

processual, a autorização específica dos interessados, ou a relação nominal de seus 

associados, é prescindível, pois não se trata de outorga mandato “ad hoc”, mas de 

entidade representativa dos interesses individuais de certa coletividade, no caso os 

Aposentados. 

 

Desta feita, verificando esta entidade que o direito a honra e a 

imagem de seus filiados é de interesse de todos os seus representados, cabe-lhe 

promover em Juízo a defesa de tais interesses, de forma homogênea, com 

repercussão individual e coletiva. 

 

Não pode o Autor concordar que sejam violados os direitos de seus 

filiados e de toda a categoria de aposentados QUE SÃO FUNDAMENTAIS À 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DIREITOS SOCIAIS IRRETOCÁVEIS, 

já que tais direitos encontram-se sendo expressamente violados pelo réu. 

 

Desse modo, perfeitamente demonstrada a legitimidade do 

Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical para 

ingressar com a presente ação civil pública. 

 

III.2 LEGITIMIDADE ATIVA DA CNTM 

 

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 

NAS INDUSTRIAS METALURGICAS – CNTM, entidade sem fins lucrativos, de 

natureza sindical de Grau Superior, integrante do sistema confederativo de 

representação sindical, com abrangência em todo o território nacional e constituída, 

entre outros fins, para a representação e defesa legal dos interesses difusos coletivos 

e individuais dos trabalhadores da indústria metalúrgica (e demais conforme 



estatuto anexo), perante os Poderes Públicos, a Sociedade e quaisquer entidades de 

natureza pública ou privada, nacional ou internacional, constituída desde o ano de 

1988, conforme documentos anexos e, nesta qualidade, age em nome de seus 

filiados, representando-os em juízo nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição 

Federal: 

 

“Art. 5º (...) 

XXI - as entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados 

judicial ou extrajudicialmente; 

(...)”. 

 

O estatuto do Autor contém autorização expressa para que o 

mesmo represente judicial e administrativamente os seus associados (art. 2º, alínea 

g de seu Estatuto, anexo), não havendo necessidade de autorização em Assembleia 

Geral, posto que expressamente autorizado em seu Estatuto Social: 

 

“Art. 2º. São prerrogativas da Confederação: 

 

(...) 

n) Impetrar Mandado de Segurança Coletivo e ajuizar ações 

coletivas ou individuais, inclusive Ação Civil Pública, Ação 

Direta de Inconstitucionalidade – ADIN, Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF e Ação 

Declaratória de Constitucionalidade – ADCON na forma da 

Constituição Federal, em nome dos integrantes da categoria 

profissional representada; 

(...)”. 

 

Ademais, a legitimidade para figurar no polo ativo de ações 

coletivas desta entidade, em que estejam envolvidos interesse de seus 

sindicalizados, resta cabalmente comprovada e acerca dela está sedimentada a 

jurisprudência e doutrina pátrias. 

 

Ocorre, portanto, o instituto da substituição processual para a 

defesa de interesses individuais homogêneos, cuja aplicação é amplamente aceita 

por nosso ordenamento pátrio. 

 

Nesse sentido, é o firme entendimento do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, acerca da possibilidade de representação processual dos 

associados e sindicalizados, independentemente de assembleia geral específica que 



venha a autorizá-las, bastando de per si cláusula garantidora no ESTATUTO 

SOCIAL, como é o caso do artigo, 2º, g, do estatuto social da Autor: 

 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CENTRO ACADÊMICO DE 

DIREITO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO CIVIL 

REGULARMENTE CONSTITUÍDA. REPRESENTAÇÃO 

ADEQUADA. LEI 9.879/99. EXEGESE SISTEMÁTICA 

COM O CDC. 

3. Os “Centros Acadêmicos”, nomenclatura utilizada para 

associações nas quais se congregam estudantes universitários, 

regularmente constituídos e desde que preenchidos os requisitos 

legais, possuem legitimidade para ajuizar ação civil pública em 

defesa dos direitos individuais homogêneos, de índole 

consumerista, dos estudantes do respectivo curso, frente à 

instituição de ensino particular. Nesse caso, a vocação 

institucional natural do centro acadêmico, relativamente aos 

estudantes de instituições de ensino privadas, insere-se no rol 

previsto nos arts. 82, IV, do CDC, e art. 5º da Lei 7.347/85. 

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, 

cuidando-se de substituição processual, como no caso, não é de 

exigir-se autorização “ad hoc” dos associados para que a 

associação, regularmente constituída, ajuíze a ação civil 

pública cabível. 

(...) 

6. Recurso especial provido”. (STJ - REsp. 1189273 /SC - Quarta 

Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão – DJe. 04.03.2011) 

(grifos nossos) 

Pela relevância: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. 

ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA 

CONFIGURADA. IDENTIFICAÇÃO DOS 

SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. DEVOLUÇÃO 

DO PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA. 

POSSIBILIDADE. 

- A ação coletiva é o instrumento adequado para a defesa dos 

interesses individuais homogêneos dos consumidores. 

Precedentes. 

- Independentemente de autorização especial ou da 

apresentação da relação nominal de associados, as 

associações civis, constituídas há pelo menos um ano e que 



incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses 

e direitos protegidos pelo CDC, gozam de legitimidade 

ativada para a propositura da ação coletiva. 

(...)”. (STJ – REsp. 805277/RS – Terceira Turma – Rel. Min. 

Nancy Andrighi – DJe 08.10.2008) (grifos nossos) 

 

Sendo assim, pode-se observar que é incontestável a prerrogativa 

do Autor em pleitear, em nome próprio, os direitos de seus sindicalizados por ela 

representados, conforme dispõe seus estatutos sociais e a própria Constituição 

Federal. 

 

O Autor reúne todos os requisitos para tanto, já que está 

regularmente constituído há mais de vinte anos e está legitimado à representação 

dos trabalhadores da indústra metalurgica.. 

 

Cumpre destacar, ainda, que se tratando de substituição 

processual, a autorização específica dos interessados, ou a relação nominal de seus 

associados, é prescindível, pois não se trata de outorga mandato “ad hoc”, mas de 

entidade representativa dos interesses individuais de certa coletividade, no caso os 

trabalhadores da industria metalurgica. 

 

Desta feita, verificando esta entidade que o direito a honra e a 

imagem de seus filiados é de interesse de todos os seus representados, cabe-lhe 

promover em Juízo a defesa de tais interesses, de forma homogênea, com 

repercussão individual e coletiva. 

 

Não pode o Autor concordar que sejam violados os direitos de seus 

filiados e de toda a categoria dos Metalurgicos QUE SÃO FUNDAMENTAIS À 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DIREITOS SOCIAIS IRRETOCÁVEIS, 

já que tais direitos encontram-se sendo expressamente violados pelo réu. 

 

 

III.3 LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DOS 

METALÚRGICOS 

 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 

METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELETRICO DE SÃO 

PÁULO, MOGI DAS CRUZES-SP, da FORÇA SINDICAL NACIONAL, 

entidade sem fins lucrativos, que se constitui na forma de associação civil, de 

natureza sindical, com abrangência na região de São Paulo e Mogi das Cruzes-SP 

e constituída, entre outros fins, para a representação e defesa legal dos empregados 



que prestam serviços nas dependências das empresas metalúrgicas, perante os 

Poderes Públicos, a Sociedade e quaisquer entidades de natureza pública ou privada, 

nacional ou internacional, constituída desde o ano de 2016, conforme documentos 

anexos e, nesta qualidade, age em nome de seus filiados, representando-os em juízo 

nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal: 

 

“Art. 5º (...) 

XXI - as entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados 

judicial ou extrajudicialmente; 

(...)”. 

 

O estatuto do Autor contém autorização expressa para que o 

mesmo represente judicial e administrativamente os seus associados (art. 2º, alínea 

g de seu Estatuto, anexo), não havendo necessidade de autorização em Assembleia 

Geral, posto que expressamente autorizado em seu Estatuto Social: 

 

“Art. 2º. Para a realização dos objetivos básicos da 

solidariedade profissional, incumbe ao Sindicato: 

 

(...) 

n) Impetrar mandado de segurança coletivo e ajuizar ações, 

coletivas ou individuais, na forma contida na Constituição 

Federal, em nome dos integrantes da categoria profissional 

representada; 

(...)”. 

 

Ademais, a legitimidade para figurar no polo ativo de ações 

coletivas desta entidade, em que estejam envolvidos interesse de seus 

sindicalizados, resta cabalmente comprovada e acerca dela está sedimentada a 

jurisprudência e doutrina pátrias. 

 

Ocorre, portanto, o instituto da substituição processual para a 

defesa de interesses individuais homogêneos, cuja aplicação é amplamente aceita 

por nosso ordenamento pátrio. 

 

Nesse sentido, é o firme entendimento do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, acerca da possibilidade de representação processual dos 

associados e sindicalizados, independentemente de assembleia geral específica que 

venha a autorizá-las, bastando de per si cláusula garantidora no ESTATUTO 

SOCIAL, como é o caso do artigo, 2º, g, do estatuto social da Autor: 



 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CENTRO ACADÊMICO DE 

DIREITO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO CIVIL 

REGULARMENTE CONSTITUÍDA. REPRESENTAÇÃO 

ADEQUADA. LEI 9.879/99. EXEGESE SISTEMÁTICA 

COM O CDC. 

5. Os “Centros Acadêmicos”, nomenclatura utilizada para 

associações nas quais se congregam estudantes universitários, 

regularmente constituídos e desde que preenchidos os requisitos 

legais, possuem legitimidade para ajuizar ação civil pública em 

defesa dos direitos individuais homogêneos, de índole 

consumerista, dos estudantes do respectivo curso, frente à 

instituição de ensino particular. Nesse caso, a vocação 

institucional natural do centro acadêmico, relativamente aos 

estudantes de instituições de ensino privadas, insere-se no rol 

previsto nos arts. 82, IV, do CDC, e art. 5º da Lei 7.347/85. 

6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, 

cuidando-se de substituição processual, como no caso, não é de 

exigir-se autorização “ad hoc” dos associados para que a 

associação, regularmente constituída, ajuíze a ação civil 

pública cabível. 

(...) 

6. Recurso especial provido”. (STJ - REsp. 1189273 /SC - Quarta 

Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão – DJe. 04.03.2011) 

(grifos nossos) 

Pela relevância: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. 

ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA 

CONFIGURADA. IDENTIFICAÇÃO DOS 

SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. DEVOLUÇÃO 

DO PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA. 

POSSIBILIDADE. 

- A ação coletiva é o instrumento adequado para a defesa dos 

interesses individuais homogêneos dos consumidores. 

Precedentes. 

- Independentemente de autorização especial ou da 

apresentação da relação nominal de associados, as 

associações civis, constituídas há pelo menos um ano e que 

incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses 

e direitos protegidos pelo CDC, gozam de legitimidade 



ativada para a propositura da ação coletiva. 

(...)”. (STJ – REsp. 805277/RS – Terceira Turma – Rel. Min. 

Nancy Andrighi – DJe 08.10.2008) (grifos nossos) 

 

Sendo assim, pode-se observar que é incontestável a prerrogativa 

do Autor em pleitear, em nome próprio, os direitos de seus sindicalizados por ela 

representados, conforme dispõe seus estatutos sociais e a própria Constituição 

Federal. 

 

O Autor reúne todos os requisitos para tanto, já que está 

regularmente constituído há mais de vinte anos e está legitimado à representação 

dos aposentados, pensionistas e idosos. 

 

Cumpre destacar, ainda, que se tratando de substituição 

processual, a autorização específica dos interessados, ou a relação nominal de seus 

associados, é prescindível, pois não se trata de outorga mandato “ad hoc”, mas de 

entidade representativa dos interesses individuais de certa coletividade, no caso os 

Metalúrgicos. 

 

Desta feita, verificando esta entidade que o direito a honra e a 

imagem de seus filiados é de interesse de todos os seus representados, cabe-lhe 

promover em Juízo a defesa de tais interesses, de forma homogênea, com 

repercussão individual e coletiva. 

 

Não pode o Autor concordar que sejam violados os direitos de seus 

filiados e de toda a categoria QUE SÃO FUNDAMENTAIS À DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA, DIREITOS SOCIAIS IRRETOCÁVEIS, já que tais direitos 

encontram-se sendo expressamente violados pelo réu. 

 

 

IV - DOS FATOS 

 

Em 23 de dezembro de 2020, a população paulista foi pega de 

surpresa com a publicação do Decreto nº 65.414, de 22 de dezembro de 2020, que, 

por seu artigo 3º, revoga o Decreto nº 60.595, de 2 de julho de 2014, que garantia a 

gratuidade no transporte público de passageiros aos maiores de 60 anos no Metrô, 

CPTM e EMTU/SP, e passou a valer desde 1º de janeiro de 2021. 

 

O Decreto 60.595, de 2014, por sua vez, regulamentava a Lei 

Estadual nº 15.187, de 29 de outubro de 2013, que prevê a gratuidade aos maiores 

de 60 anos, em conformidade com o artigo 39, § 3º, da Lei Federal nº 10.741, de 1º 



de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), que confere gratuidade no transporte de 

passageiros aos maiores de 65 anos e delega a gratuidade à população entre 60 e 64 

anos à legislação local. 

 

Temos que a referida Lei 15.187, de 2013, segue vigente. 

 

No mesmo dia 23 de dezembro de 2020, em nota conjunta o 

Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de São Paulo, anunciaram 

que tal medida seria necessária para adequar a questão da gratuidade à legislação 

federal vigente,  vejamos: 

 

O Governo de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo adotarão 

novas medidas para a concessão de gratuidade no sistema de 

transporte público a partir de 1º de janeiro de 2021. Para 

acompanhar o Estatuto do Idoso, será mantida a gratuidade 

nas passagens dos ônibus municipais e intermunicipais 

(EMTU), Metrô e CPTM para as pessoas acima de 65 anos de 

idade. 

 

A mudança na gratuidade acompanha a revisão gradual das 

políticas voltadas a esta população, a exemplo da ampliação 

da aposentadoria compulsória no serviço público, que passou 

de 70 para 75 anos, a instituição no Estatuto do Idoso de uma 

categoria especial de idosos, acima de 80 anos, e a recente 

Reforma Previdenciária, que além de ampliar o tempo de 

contribuição fixou idade mínima de 65 anos para 

aposentadoria para homens e 62 anos para mulheres. 

(disponível em: http://www.sptrans.com.br/noticias/nota-

conjunta-governo-do-estado-de-sao-paulo-e-prefeitura-

municipal-de-sao-paulo/) 

 

A medida adotada pelo governo paulista é um retrocesso, visto 

que retira direito já incorporado ao patrimônio jurídico da pessoa idosa. 

 

Para o geógrafo Rafael Calábria, coordenador do Programa de 

Mobilidade do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), o argumento 

de eventual economia de recursos com a retirada do benefício não se justifica. 

 

".... a remuneração dos novos contratos de ônibus já não paga 

mais as empresas por passageiro, ela se dá pelos custos da 



operação. Então não importa para o governo se o passageiro 

é gratuito ou não”  

(disponível em: https://idec.org.br/noticia/idec-critica-retirada-

de-gratuidade-idosos-no-transporte-de-sao-paulo) 

 

Resta claro que a medida adotada pelo governo paulista é do que 

um ataque aos direitos das pessoas idosas, feito na surdina!!! 

 

 

V - DO DIREITO VIOLADO 

 

V.1 DA VEDAÇÃO DA EDIÇÃO DE DECRETO QUE 

SUSPENDE EFICÁCIA DE LEI 

 

Os motivos para revogação do Decreto nº 60.595/2014, passa pelo 

argumento de aumento da idade da aposentadoria compulsória e vai até recente 

aumento da idade mínima das mulher para se aposentarem com base na EC 

103/2019. 

 

Neste passo, a revogação do Decreto nº 60.595/2014 tem nítido 

caráter de sustação dos efeitos da Lei nº 15.187/2013 (Estado de SP), cuja vigência 

segue inalterada. 

 

Desvirtuando o sistema legislativo através do Poder Executivo, a 

revogação do Decreto nº 60.595/2014 (SP) induz a inconstitucionalidade ou 

ilegalidade da lei nº 15.187/2013, sem atendimento as formalidades legais. 

 

Nota-se que, se a Lei nº 15.187/2013 (SP), que dá base e autoriza 

a gratuidade do transporte aos maiores de 60 (sessenta) anos de idade, não mais 

refletisse as políticas voltadas a população idosa, o caminho não seria a revogação 

do Decreto regulamentar. 

 

Se o entendimento da Administração Pública Estadual é de que 

os idosos entre 60 e 64 anos não possuem direito à gratuidade no transporte, deve 

existir a revogação da lei e não do Decreto regulamentar. 

 

Veja que, ainda para revogação da lei, é necessário se ater aos 

princípios da simetria concêntrica (adoção das regras gerais existente na 

Constituição), do paralelismo das forma (revogação pelas mesma força da criação) 

e da hierarquia das lei (revogação por norma superior). 

 



No caso concreto, a Administração Pública inverteu a demanda, 

revogando o Decreto para que a Lei perdesse sua eficácia. 

 

Verifica-se, por óbvio, que a Lei nº 15.187/2013 não poderia ser 

revogada por Decreto, eis que afrontaria o art. 59 da CF88, desta forma, buscou a 

Administração Pública artimanha para inválidar a Lei, excluíndo seus efeitos 

outrara regulamentados por Decreto, agora o revogando-o. 

 

O Governante não está acima das leis em sentido amplo, não 

cabendo ao Poder Executivo retirar efeitos de Lei, atribuição está do Poder 

Legislativo, logo, os fins não justificam os meios, o procedimento deve ser seguido 

sem desvirtuamentos. 

 

Se o Governador do Estado entende que a gratuidade do 

transporte aos idoso a partir dos 60 anos não “acompanha a revisão gradual das 

políticas voltadas a esta população”, caberia obedecer a um processo legislativo 

regular de alteração ou revogação da Lei matriz. 

 

Assim, em tese, o Gorvenar do Estado de São Paulo justifica a 

revogação do Decreto nº 60.595/2014 aduzindo que violaria as políticas públicas, 

logo seria inconstitucional ou ilegal a manutenção do referido Decreto, entretanto, 

não resta guarida tal justificativa infundada. 

 

Com efeito, o fim da gratuidade do transporte aos idosos entre 60 

e 64 anos, só poderia ocorrer por meio de outra lei, o que não há até o presente 

momento. 

 

Assim, trata a revogação do Decreto nº 60.595/2014 de forma 

dissimulada de declarar inconstitucional ou ilegal a gratuidade de transporte aos 

maiores de 60 anos, usurpando as prerrogativas legislativas da Assembléia 

Estadual. 

 

Essa prática do Governo Estadual, sustou os efeitos da Lei local, 

o que pode se tornar corriqueiro e ferir não só os direitos dos idosos, in casu, com 

os direitos de qualquer administrado, a qualquer tempo. 

 

Neste sentido, veja que o Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou sobre essa ilógica prática produzida por decretos que suspendem 

eficácia de lei, como no julgamento da ADI 1410-2-ES onde o então Ministro 

Maurício Correa pronunciou que: “Não me parece admissível um ato normativo do 

Poder Executivo, em que se suspende o cumprimento de leis sobre vantagens e 



benefícios funcionais, ainda que por prazo certo. Não pode o decreto, mesmo em 

caráter excepcional, suspender direitos sociais agasalhados com base na 

Constituição e em Lei. No mínimo é uma construção teratológica”, senão vejamos 

Ementa: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 6.618-E, 

DE 05.12.95, DO GOVERNADOR DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. Ato pelo qual restou suspenso, pelo 

prazo de 120 dias, o pagamento de acréscimos pecuniários 

devidos aos servidores estaduais, decorrentes de concessão 

de vantagens e benefícios funcionais. Relevância do 

fundamento segundo o qual falece competência ao Chefe 

do Poder Executivo para expedir decreto destinado a 

paralisar a eficácia de ato normativo hierarquicamente 

superior, como a lei. Medida cautelar deferida. 

 

(ADI-MC - MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA 

DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 1410, ILMAR 

GALVÃO, STF.) 

 

 

É importante destacar que, embora o Decreto nº 65.414/2020, que 

revogou o Decreto nº 60.595/2014, não tenha efetivamente indicado a sustação da 

eficácia da Lei nº 15.187/2013, o fez de forma tácita e sorateira. 

 

O Governador do Estado de São Paulo tornou sem efeito a Lei nº 

15.187/2013. É fato! 

 

Cabe ao Poder Executivo expedir decreto para dar fiel 

cumprimento/execução as leis, e não deslegitimar a atividade normativa do 

Parlamentar. 

 

O Poder legislativo é e deve ser exercido pela Assembléia 

Legislativa e não pelo Governador do Estado. 

 

Portanto, é lesivo e irregular o Decreto nº 65.414/2020 que 

suspede a eficácia do ato normativo hierarquicamente superior (lei nº 15.187/2013), 

sendo fortalecido este posicionamento por composição recente do STF: 

 



EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO SUSPENDER A 

EFICÁCIA DE LEI. PRECEDENTES. AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

  

((RE 582487 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda 

Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 09-10-2012 PUBLIC 

10-10-2012) 

 

 

Portanto, requer a declaração de irregularidade do Decreto nº 

65.414/2020 (Estado de SP), com a condenação na correção do ato normativo, 

reoperacionalizando o Decreto regulamentar nº 60.595/2014 (Estado de SP)  

 

 

V.2 DO ATO LESIVO: A REVOGAÇÃO DO DIREITO 

À GRATUIDADE NO TRASPORTE 

 

Em princípio, a revogação pura e simples de normas jurídicas não 

está sujeita a limitações de ordem constitucional ou legal, desde que sejam 

observados alguns aspectos formais e materiais atinentes à lisura do processo 

legislativo. 

 

No tocante às formalidades que envolvem o processo legislativo, 

a principal delas diz respeito à autoria do projeto de lei, a qual, em regra, pode ser 

de qualquer membro ou Comissão integrante do Poder Legislativo ou do Chefe do 

Poder Executivo, ressalvada a iniciativa popular (arts. 14, III, 27, § 4º, e 29, XIII, 

da Constituição da República). 

 

Em algumas hipóteses, a Constituição Federal exige que o 

processo legislativo seja iniciado pelo Presidente da República, quando a matéria 

diga respeito a algum aspecto estrutural da Administração Pública, tal como criação 

de cargos públicos, remuneração de servidores etc. Trata-se de função atípica 

daquele órgão, por envolver atividade essencialmente legislativa, mas que se 

justifica em razão do princípio da separação de poderes. Essa regra é aplicável aos 

demais entes federativos, por incidência do princípio da simetria, vide o 

posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4.000/SP; ADI nº 

821/RS, entre outras). 

 



Na mesma linha do que se adota no momento da aprovação, a 

revogação das leis deve observar as hipóteses de inciativa privativa do Poder 

Executivo, de modo a manter-se a harmonia e a independência dos Poderes. Sendo 

assim, as leis cujas matérias demandem a manifestação de vontade inicial do Poder 

Executivo para a deflagração do processo legislativo também devem ser retiradas 

do ordenamento jurídico mediante iniciativa governamental. 

 

No que diz respeito ao conteúdo, a revogação de qualquer 

norma deve preservar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição da República), portanto, se qualquer 

destes for prejudicado pela lei revogadora, ela se tornará inconstitucional. 

 

Há que se reconhecer que a revogação do Decreto nº 60.595/2014 

afronta diretamente o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, visto que o direito à 

gratuidade ao transporte póblico concedido ao idoso entre 60 e 64 anos é direito já 

incorporado ao patrimônio jurídico do tutelado. 

 

Outrossim, resta claro que a revogação supracitada quebra do 

princípio da proteção da confiança que no entendimento do requerente ostenta 

status constitucional a partir da interpretação do art. 1º da Constituição que 

proclama o Estado Democrático de Direito o qual abriga, necessariamente, o 

princípio da segurança jurídica que decorre, também do art. 5º, caput.  

 

De fato, não há como prever o que o poder político do Estado 

pode fazer e o que não pode fazer (princípio da segurança jurídica) sem a confiança 

de que o Estado respeite as leis que elaborou.  

 

Se não houver respeito ao princípio da proteção da confiança, o 

princípio da segurança jurídica cairá no vazio. 

 

Nenhuma lei é autoaplicável. É o Estado que aplica as leis por 

meio de seus agentes, e em caráter definitivo, por seu órgão jurisdicional. Daí a 

estreita vinculação dos dois princípios, o da segurança jurídica e o da proteção da 

confiança que decorrem do Estado Democrático de Direito, elemento constitutivo 

da República Federativa do Brasil. 

 

Sem ética não há princípios constitucionais que produzam efeitos 

jurídicos, nem há como dar vida ao Estado Democrático de Direito, elemento 

constitutivo da própria Federação Brasileira. 

 

Atente-se ainda ao que dispõe a LINDB - Lei de Introdução às 



Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei Federal nº 4.657, de 4 de setembro de 

1942), no caput do art. 2º e seus parágrafos: 

 

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá 

vigor até que outra a modifique ou revogue. 

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente 

o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule 

inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais 

a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. 

§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se 

restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 

 

De outro lado, a LINDB não exige revogação expressa de uma 

lei, a qual pode ser retirada do ordenamento jurídico de modo tácito, quando uma 

lei posterior seja com ela incompatível ou disponha inteiramente sobre a mesma 

matéria. Portanto, o próprio legislador, ao fixar normas gerais sobre a criação e a 

modificação do direito, já previu a desnecessidade de revogação expressa de cada 

lei, criando mecanismos de autorregulação do ordenamento, ao passo em que a 

sociedade evolui, independentemente de uma atividade proativa do legislador. 

 

A esse respeito, aprendemos com a doutrina de Carlos 

Maximiliano: 

 

Dá-se a revogação expressa em declarando a norma 

especificadamente quais as prescrições que inutiliza; e não pelo 

simples fato de se achar no último artigo a frase tradicional – 

revogam-se as disposições em contrário: uso inútil; superfetação; 

desperdício de palavras, desnecessário acréscimo! Do simples 

fato de se promulgar lei nova em contrário, resulta ficar a antiga 

revogada. Para que perderem tempo as Câmaras em votar mais 

um artigo, se o objetivo do mesmo se acha assegurado pelo 

anteriores? Nos textos oficiais se não inserem palavras supérfluas. 

(in “Hermenêutica e Aplicação do Direito”, 20ª ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2011) 

 

De todo o exposto, conclui-se que a revogação expressa das leis, 

embora não seja necessária, é facultada ao legislador, desde que respeitados alguns 

postulados jurídicos, tais como a preservação do direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada, a técnica legislativa prevista na Lei Complementar 

Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, e as normas gerais de direito contidas na 



LINDB. 

 

Com efeito, aquele idoso que possuia entre 60 e 64 anos de idade, 

até 31 de dezembro, possui direito resguardado à benesse da gratuidade do 

transporte, por força: 

 

• do direito adquirido, quando completada idade mínima 

(60 anos) até 31 de dezembro de 2020;  

• do ato jurídico perfeito, quando já usufruia integralmente 

da gratuidade no transporte, com amparo no decreto nº 

60.595/2014, até 31 de dezembro de 2020; 

• coisa julgada, quando já possuia decisão favorável e 

transitada em julgado delineando seu direito à gratuidade 

no transporte, com amparo no decreto nº 60.595/2014, até 

31 de dezembro de 2020. 

 

Portanto, caso não seja reconhecida a irregularidade do Decreto 

65.414/2020, requer seja reconhecido o direito a perservação da benesse de 

gratuidade no transporte àqueles que já tinham direito adquirido, que o ato já estava 

aperfeiçoado e aqueles que detinham título transitado em julgado. 

 

 

V.3 Dos tratados internacionais que versam sobre os 

direitos e garantias atribuídos à pessoa idosa; 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, fundada 

nos princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, serviu como ponto de 

partida para diversos acordos internacionais visando à proteção e implementação 

da dignidade da pessoa humana numa perspectiva universal. Sendo hoje 

considerado, como um marco na luta das nações pelo reconhecimento da pessoa 

humana como sujeito de direitos na ordem internacional, com a consequente 

concretização dos direitos humanos fundamentais.  

 

Após a Declaração Universal de 1948, as pessoas passaram a ser 

protegidas pelo simples fato de serem humanas, de modo que passaram a ser 

compreendidos como cidadãos do mundo, isto é, como sujeitos de direitos, e não 

só como cidadão de um único Estado. 

 

Decorrente dessa nova condição temos o reconhecimento dos 

direitos universalmente protegidos e que não podem ser violados, sob pena de 

responsabilização dos Estados. Os direitos humanos não constituem um conjunto 



finito e hermético, pelo contrário, a análise da história da humanidade traz o 

conceito de direitos humanos como sendo fluído e aberto, uma vez que evolui ao 

longo do tempo, de acordo com as necessidades emergentes.  

 

Os direitos humanos são apenas uma amostra dos direitos 

mínimos necessários a uma vida digna, não sendo possível exauri-los, em virtude 

dessa constante evolução. 

 

O reconhecimento do indivíduo como sujeito de direitos e a 

internacionalização da proteção da dignidade da pessoa humana como fonte de 

todos os valores, refletiram sobremaneira na proteção do idoso. Assim, embora não 

tenha tutela em documento específico, o idoso, enquanto sujeito de direitos, 

encontra-se protegido pelo rol – fluído e aberto – de direitos humanos erigidos na 

Declaração Universal de 1948, que tem como objetivo assegurar a promoção e o 

desenvolvimento de condições dignas de vida. 

 

O núcleo da questão dos direitos humanos do idoso está no 

respeito, na proteção da dignidade e na preservação da sua integridade física e 

moral. O reconhecimento dos valores da pessoa idosa, enquanto transmissora de 

conhecimentos e experiências, depende de ações estatais na construção de políticas 

públicas de atendimento às suas necessidades, e que assegurem uma visão integrada 

dos direitos humanos, possibilitando ao idoso condições para viver o processo de 

envelhecimento de forma digna.  

 

Ademais, no âmbito internacional, os documentos de maior 

importância não tratam do envelhecimento propriamente dito, apenas consagrando 

normas de caráter geral e que alcançam indistintamente todos os indivíduos. Nessa 

perspectiva, destaca-se que o artigo 25, 1, da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos dispõe: 

 

“Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para 

lhe assegurar e à sua família a saúde e o bemestar, 

principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao 

alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços 

sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, 

na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos 

de perda de meios de subsistência por circunstâncias 

independentes da sua vontade.” 

 



Mas foi com a realização das duas Assembléias Mundiais sobre o 

Envelhecimento, em 1982 e 2002, respectivamente, e com a edição do Protocolo de 

San Salvador, em 1988, que a questão ganhou força no âmbito internacional.  

 

Dessa forma, a tutela dos direitos humanos das pessoas idosas 

constitui-se como requisito fundamental para a democracia e para o exercício da 

cidadania. O respeito aos direitos humanos do idoso é uma questão cultural e 

educativa, dependendo da atuação integrada entre família, sociedade e Estado. E a 

sua operacionalização depende do compromisso entre as diversas instituições na 

busca pela superação dos obstáculos através da implementação de mecanismos de 

concretização e efetivação. 

 

V.4 – Dos direitos garantidos à pessoa idosa em nosso 

ordenamento jurídico; 

 

No Brasil o efetivo reconhecimento dos direitos da pessoa idosa 

se deu com a Lei 8.842/1994 que instituiu a Política Nacional do Idoso, que tem por 

objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover 

sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, apontando para as 

seguintes diretrizes: 

 

• Viabilização de formas alternativas de participação, 

ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua integração 

às demais gerações. 

• Participação do idoso, por meio de suas organizações 

representativas, na formulação, implementação e avaliação das 

políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos. 

• Priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias 

famílias, em detrimento do atendimento em asilos e similares, à 

exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua 

própria sobrevivência. 

 

A Constituição Cidadã de 1988, em seu art. 230 já trazia o 

reconhecimento da pessoa idosa como sujeito de direito, bem como suas 

especificidades, vejamos: 

 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 

amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhes o direito à vida. 



§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados 

preferencialmente em seus lares. 

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a 

gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 

 

Cabe mencionar que trata- se de norma de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata, consoante o entendimento jurisprudencial do Supremo 

Tribunal Federal. Assim, tem- se que o direito atribuído não necessita da criação de 

qualquer outra norma regulamentadora, sendo, portanto, plenamente exigível pelas 

pessoas idosas . 

 

Porém, o marco principal do reconhecimento dos direitos à pessoa 

idosafoi a promulgação da Lei 10.741/2003, entitulada “Estatuto do Idoso, 

considerando sua peculiar vulnerabilidade, suas demandas e seus direitos especiais. 

 

Essa é uma tendência mundial, face ao o aumento considerável da 

população idosa, principalmente no Brasil, decorrente da da elevação da expectativa 

de vida e da redução da taxa de fecundidade.  

 

O Estatuto tem o grande mérito de dar visibilidade ao idoso 

enquanto pleno sujeito de direito, a demandar especial proteção. É, assim, previsto 

um universo de direitos às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que vem 

a regulamentar o comando constitucional do artigo 230. Neste âmbito, dois 

princípios merecem destaque: o princípio da proteção integral e o princípio da 

absoluta prioridade ao idoso. 

 

Quanto ao princípio da proteção integral, o Estatuto consagra aos 

idosos tanto os direitos civis e políticos, como os direitos sociais, econômicos e 

culturais, no marco da proteção integral dos direitos, a fim de que todo idoso possa 

viver em condições de liberdade e dignidade. Desse modo, é obrigação da família, 

da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 

cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 

respeito e à convivência familiar e comunitária. 

 

Quanto ao princípio da prioridade, o Estatuto afirma que a 

garantia de prioridade compreende, por exemplo, o atendimento preferencial 

imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 

serviços à população; a preferência na formulação e na execução de políticas sociais 

públicas específicas; a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção ao idoso; dentre outras medidas. 



 

O Estatuto ainda estabelece que nenhum idoso será objeto de 

qualquer tipo de negligência (falta de cuidado), discriminação, violência, crueldade 

ou opressão, prescrevendo crimes e prevendo penas aos atos que violem os direitos 

dos idosos. 

 

 

V.5 Do direito à gratuidade nos trasportes garantido ao 

idoso. 

 

Assegura o Estatuto do  Idoso, em seu art. 10 (Lei 10.741/2003): 

 

“ No sistema de transporte coletivo interestadual  

observar-se-á, nos termos da legislação específica: 

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo 

para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) 

salários-mínimos; 

II – desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, 

no valor das passagens, para os idosos que excederem 

as vagas gratuitas,  com renda igual ou inferior a 2 

(dois) salários-mínimos.”  

 

No que concerne aos direitos previstos no referido Estatuto, em 

especial ao direito à gratuidade, disciplina o autor Paulo Thadeu Gomes  da Silva, 

em sua obra: Sistema constitucional das liberdades e das igualdades. Atlas, 2012, 

que cujo posicionamento também é adotado pelo Supremo Tribunal Federal, quanto 

à constitucionalidade da norma que versa sobre a gratuidade no transporte 

interestadual. Vejamos: 

 

“A lei que rege, por excelência, a matéria é a de nº 

10.741, de 1º.10.2003, também denominada Estatuto do 

Idoso, e traz em seu texto normas positivadas que tanto 

se referem à igualdade de direitos a todos, por exemplo, 

direito de liberdade, quanto ação afirmativa, por 

exemplo, gratuidade nos transportes coletivos. O marco 

temporal para se considerar alguém como idoso no país 

é o de 60 anos de idade, o que confere a ele prioridade 

na tramitação dos processos e procedimentos e na 

execução dos atos e diligências judiciais, e, a partir dos 

65 anos, diversos direitos são reconhecidos à pessoa, 

tais quais, direitos materiais como os de previdência 



social e assistência social. 

O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se 

pronunciar a respeito da constitucionalidade da norma 

que prevê a gratuidade no transporte, prevista no 

artigo 39 da Lei nº 10.741/03, Estatuto do Idoso. Na ADI 

nº 3.768 e na compreensão daquele Tribunal, por 

maioria, a ação foi julgada improcedente, ao 

fundamento de que a norma infraconstitucional se 

limitava a repetir o que consta da norma constitucional, 

artigo 230, §2º, esta que é de aplicabilidade imediata e 

de eficácia plena. Assim, e como não pode haver norma 

constitucional inconstitucional, a norma 

infraconstitucional que positivou a gratuidade nos 

transportes públicos urbanos e semiurbanos aos que 

tèm mais de 65 anos de idade, é constitucional.”  

 

Em relação às pessoas idosas, quanto à gratuidade no 

transporte estadual, preceitua a Lei 15.187/2013 , in verbis: 

 

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a 

implementar, em conformidade ao disposto no artigo 

39, § 3º, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 

2003 (Estatuto do Idoso), gratuidade às pessoas maiores 

de 60 (sessenta) anos nos transportes públicos de 

passageiros operados pela Companhia do 

Metropolitano de São Paulo (METRÔ), Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e Empresa 

Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).  

 

Artigo 2º - O benefício aos usuários objeto desta lei será 

concedido mediante cadastro prévio destes nas 

empresas a que se refere o artigo 1º, para fins de 

concessão de bilhete especial, válido por 180 (cento e 

oitenta) dias, na forma a ser regulamentada por norma 

complementar, ou com a simples apresentação de 

cédula oficial que identifique o passageiro, a critério 

dos órgãos públicos responsáveis. 

 

Artigo 3º - Caberá ao Poder Executivo, através de 

decreto, editar as normas complementares para a 

execução desta lei. 



 

No intuito de regulamentar a legislação supra o Decreto 

60.595/2014 estabelece: 

 

Artigo 1º - Fica implementado o benefício instituído 

pela Lei nº 15.187, de 29 de outubro de 2013, em 

conformidade com o disposto no artigo 39, § 3º, da Lei 

federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do 

Idoso), de gratuidade às pessoas maiores de 60 

(sessenta) anos nos transportes públicos de passageiros 

quando: 

 

I - operados pelas seguintes empresas: 

a) Companhia do Metropolitano de São Paulo - 

METRÔ; 

 

b) Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - 

CPTM; ou 

 

II - gerenciados pela Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP. 

 

Artigo 2º - O benefício de gratuidade será concedido 

mediante cadastro prévio dos usuários interessados, a 

ser feito junto aos postos autorizados das operadoras 

do serviço público de transportes de passageiros, a que 

se refere o artigo 1º deste decreto, para fins de emissão 

de meio de acesso, válido por 180 (cento e oitenta) dias, 

observadas, em especial, as seguintes disposições:  

 

I - para o sistema metroferroviário, o benefício será 

operacionalizado através do Sistema de Cartão BOM 

ou do Sistema de Cartão Bilhete Único, nos postos 

autorizados do Consórcio Metropolitano de 

Transportes - CMT ou da Prefeitura de São Paulo, 

respectivamente; 

 

II - o Bilhete Único Especial Idoso fornecido pela São 

Paulo Transporte - SPTrans poderá ser utilizado no 

sistema metroferroviário; 

 

http://www.al.sp.gov.br/norma?id=171439


III - o Bilhete Senior, do Sistema de Cartão BOM, 

fornecido pelo Consórcio Metropolitano de 

Transportes - CMT, poderá ser utilizado no sistema 

metroferroviário e no serviço de transporte coletivo 

regular de passageiros, por ônibus, da Região 

Metropolitana de São Paulo; 

 

IV - nas localidades em que o serviço metropolitano de 

transporte coletivo regular de passageiros, por ônibus, 

não disponha de sistema de bilhetagem eletrônica, as 

operadoras deverão providenciar mecanismo que 

possibilite o controle e a auditagem dos usuários do 

benefício. 

 

§ 1º - As instruções para o cadastramento e a indicação 

de postos autorizados estarão disponíveis nos sítios a 

seguir relacionados: 

 

1. da Companhia do Metropolitano de São Paulo - 

METRÔ (www.metro.sp.gov.br); 

 

2. da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - 

CPTM (www.cptm.sp.gov.br); 

 

3. da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 

de São Paulo S.A. - EMTU/SP (www.emtu.sp.gov.br); 

 

4. do Consórcio Metropolitano de Transportes - CMT 

(www.cmtsp.com.br); 

 

5. da São Paulo Transporte - SPTrans 

(www.sptrans.com.br). 

 

§ 2º - Na hipótese de que trata o inciso IV deste artigo, 

as operadoras terão prazo de 6 (seis) meses para 

implantar mecanismo que possibilite o controle e a 

auditagem dos usuários do benefício, contados a partir 

da data da publicação deste decreto.  

 

§ 3º - Nas localidades em que o serviço metropolitano 

de transporte coletivo regular de passageiros dispuser 

http://www.metro.sp.gov.br/
http://www.cptm.sp.gov.br/
http://www.emtu.sp.gov.br/
http://www.cmtsp.com.br/
http://www.sptrans.com.br/


de sistema de bilhetagem eletrônica, as operadoras 

deverão providenciar o mecanismo que possibilite o 

controle e a auditagem dos usuários do benefício, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 

da publicação deste decreto. 

 

§ 4º - Nos períodos mencionados nos §§ 2º e 3º deste 

artigo, o benefício aos usuários deverá ser concedido 

mediante a simples apresentação de documento oficial, 

com foto, que identifique o passageiro. 

 

Artigo 3º - A Companhia do Metropolitano de São 

Paulo - METRÔ, a Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos - CPTM e a Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP 

deverão, dentro dos limites de suas respectivas alçadas, 

adotar as providências necessárias à plena execução 

deste decreto. 

 

Artigo 4º - O Secretário dos Transportes 

Metropolitanos poderá expedir, mediante resolução, 

normas complementares que se fizerem necessárias ao 

adequado cumprimento das disposições deste decreto.  

 

Como podemos verificar na legislação supracitada, resta claro e 

derradeiro que, muito embora seja empregado a palavra “autorizado”, em seu artigo 

1º, a referida legislação, sancionada pelo então governador do estado, caracterizou 

anuência do Poder Executivo estadual com a concessão da gratuidade aos maiores 

de 60 anos. Cabendo apenas ao referido decreto regulamentação deste direito. 

 

Ao revogar a regulamentação o governo do estado está 

descumprindo o disposto na legislação vigente e atacando o direito garantido à 

população maior de 60 anos. 

 

Isto porque o decreto deve ser utilizado para regulamentar a forma 

de gratuidade disposta na Lei 15.187/2013 e não retirar a gratuidade já adquirida 

por aquele instrumento legal. 

 

Portanto, não podem os requeridos por meio de decreto elaborado 

e publicado, modificar a legislação especial no que tangencia a gratuidade junto ao 

transporte público de pessoas entre 60 e 64 anos, sob pena de se violar a própria 



Constituição Federal. 

 

V.6 DA PANDEMIA (COVID19) E RETOMADA DA 

CIRCULAÇÃO DE PESSOAS 

 

 

Não é mais novidade para ninguém, que o ano de 2020 foi um ano 

atípico, em razão da vivenciada pandemia trazida pelo novo corona virus (covid-

19). 

Logo em Março de 2019 foi decretado o estado de pandemia, que 

estende seus reflexos até os dias atuais, eis que ainda não estamos livres deste mal. 

A prorrogação do estado de gravidade do contágio da doença não 

cessou em nosso país, o que traz um abalo enorme da economia e também vivência 

individual em sociedade. 

Entretanto, é fato que o retorno gradual das atividades 

econômicas, comerciais e de lazer já tiveram início. 

Neste ponto, seja o jovem ou o idoso, o transporte coletivo local 

está a todo favor, servindo a população que deve necessita, para ir ao trabalho, 

procurar empregos, estudos, mercados, hospitais, etc. 

Apesar da pandemira, a remotada das atividades presenciais é 

óbvia e clara neste momento. 

E, em que pese a covid-19, a redução da marcha da econômia, os 

Reús, na “calada da noite” revogaram Decreto que regulamentava direitos básicos 

do cidadão acima de 60 anos de idade. 

Ora, dita o Estatuto do idoso em seu artigo 1º. (lei nº 10.741/2003, 

que o idoso é aquele que possui idade maior de 60 anos, por vez, a lei federal em 

comento não trouxe qualquer alteração quanto a esta idade. 

Neste passo, não reflete guarida alegação dos Réus de mudança 

das políticas públicas, por ausência legal de substrato jurídico regular. 

No mais, o Estatudo do idoso dita que a este deve ser 

GARANTIDO atendimento preferencial, preferência na formulação de pedidos, 

privilégios, prioridade e garantias diversas, o que não reflete lógico a redução de 

direito básico trazida pela recente revogação do Decreto nº 60.595/2014. 



O idoso é uma classe da sociedade que possui já está em declínio 

financeiro, que não luta dia a dia para sobreviver, pagar aluguel, moradia, 

alimentação, e agora se verá obrigado a pagar transporte público outrora gratuito. 

O cerceamento de direito abrupto é calamitoso, ferindo não só a 

lei federal como a Constituição Federal. 

O direito básico do idoso ao transporte gratuito está sendo 

ceifado, sem sequer atenção ao momento crítico que passa a populaçao brasileira. 

Somado as incertezes sociais e de saúde, o idoso se verá obrigado 

a retirar dinheiro (que já é escasso) para se locomover. 

O direito básico de ir e vir está sendo reduzido. Veja aquele idoso 

que precisar ir ao hospital, procurar emprego ou levar um neto escola, qual o 

prejuízo desta família? 

Em 2020 o salário mínimo era de R$ 1.045,00 passando em 2021 

para míseros R$ 1.100,00, ou seja, sequer recompõe a inflação, bem como, sequer 

é suficiente para o idoso agora despender para seu transporte individual. 

Os Réus fecharam os olhos para a sociedade nesse momento de 

crise e pandemia. 

Para os Governante é simples acabar com uma benesse de 

transporte gratuito aos idoso, pois eles possuem carros corporativos, carros 

particulares, passagens de avião, possibilidade inúmeras de passar o dia em Miami 

e voltar no dia seguinte (Governador de São Paulo), para os idosos não, a população 

idoso sofre com o aumento de R$ 10,00 em gastos na feira livre, o que dizer da 

necessidade de pagar transporte todos os dias. 

Com efeito, a revogação do Decreto 60.595/2014, em plena 

pandemia, certamente causa enorme impacto negativo ao custo de vida do idoso. 

Portanto, com visão macro, além da irregularidade já informada 

da revogação do decreto, utilizou-se os Réus de momento inoportuno para tal 

desiderato, retirando o mínimo de dignidade que ainda resta ao idoso, retirando sua 

possibilidade de ir e vir sem barreiras, razão pela qualquer deve ser sopesada a 

revogação com a decretação da nulidade do artigo 3º, do Decreto 65.414/2020 

(Estado de SP) 

 

VI. DO PEDIDO LIMINAR 



 

O objeto da presente ação é a proteção do direito dos idosos 

maiores de 60 anos a terem mantida a benesse de transporte gratuito nos termos do 

Decreto nº 60.595/2014, em sua redação original, sem a malferida irregularidade do 

art. 3º, do Decreto nº 65.414/2020 (Estado SP). 

 

Os idosos, sem o devido processo legislativo regular, tiveram seus 

direitos ceifados de forma abrupta, sendo que os idosos são uma categoria 

populacional já desprovida de auxílios. 

 

Os idosos, em sua grande maioria, quando não aposentados 

recebendo um salário mínimo, estão a luta de empregos a margem do mercado de 

trabalho e desprestigiados. 

 

Ora, fazer com que os idosos sejam obrigados a pagar o transporte 

público é mais uma nítida redução de direitos individuais. É apenar aquele que já 

contribuiu e muito para a sociedade e, agora na terceira idade penalizado com o 

dispêncio imprevisto. 

 

Neste passo, a verossimilhança das alegações resta evidente, em 

face do teor expresso nos tópicos anteriores, principalmente, quanto a malferida 

utilização de decreto regulamentar para retirar eficácia de lei hierarquicamente 

superior, não utilização do processo legislativo regular, por vez, ao ferimento direito 

do direito aos maiores de 60 anos ao transporte gratuito, subversão das políticas 

públicos. 

 

Em seguida, os fatos narrados sedimentam a existência de dano 

irreparável, consubstanciado principalmente na abrupta obrigação de pagamento de 

transporte público pelos idosos maiores de 60 anos. 

 

Desta forma, para que o provimento jurisdicional possua utilidade 

e efetividade, presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

bem como, a probabilidade do direito vindicado, necessária a concessão da medida 

liminar.  

 

O intuito da antecipação da tutela, neste caso, trata-se da 

realização imediata do direito, já que dá aos aqui representados, o direito de terem 

PERMISSÃO PARA IR E VIR, TRANSITAR, SEM CUSTOS ADCIONAIS 

ATRAVÉS DA AUTORIZAÇÃO/MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO DO 

TRANSPORTE PÚBLICO AO IDOSO, NOS TERMOS DA LEI 15.187/2013 

E DECRETO 60595/2014, evitando-se, desta feita, que seja necessário o 



ajuizamento de milhares de ações individuais, impondo-se, por via de 

consequência, que tal providência processual seja adotada imediatamente.  

 

Assim, demonstrado os requisitos necessários para a concessão 

liminar do pedido, requer o Autor seu deferimento, para o fim de determinar a 

AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE GRATUITO AOS MAIORES DE 60 

ANOS OBRIGANDO OS RÉUS NA PERMISSÃO DO TRANSPORTE 

GRATUITO AOS MAIROES DE 60ª NOS, até julgamento definitivo do feito. 

 

 

VII. DOS PEDIDOS 

 

Ante todo o exposto, o Autor vem requerer a Vossa Excelência: 

 

1 Requer a isenção de custas e despesas processuais, com amparo no art. 18 da lei 

nº 7.347/1985 e concessão de gratuidade processual; 

 

2 A citação dos demandados para, caso queiram, apresentar defesa, sob pena de 

incidência dos efeitos da revelia; 

 

3 Em sede liminar, a tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para 

AUTORIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO 

DE TRANSPORTE AOS MAIORES DE 60 ANOS, OBRIGANDO OS 

RÉUS NA PERMISSÃO DO TRANSPORTE GRATUITO (OBRIGAÇÃO 

DE FAZER), caso for, com suspensão dos efeitos do art. 3º do Decreto 

65.414/2020 (SP), até exaurimento do presente do feito. 

 

4 A Declaração de nulidade do art. 3º do Decreto nº 65.414 de 22 de dezembro 

de 2020, bem como, Condenação de correção do ato, com expurgo artigo 3º 

citado. 

 

5 Subsidiariamente, a Declaração de respeito ao direito adquirido, ato jurídico 

perfeito e coisa julgada, para áqueles que já possuiam direito à gratuídade do 

transporte com base no Decreto 60.595/2014. 

 

6 A intimação do ilustre representante Ministerial para atuação como custus legis; 

 

7 Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 

especialmente pelos documentos ora juntados, oitiva de testemunhas e outras 

mais que se fizerem necessárias, desde já requeridas. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 



 

Requer, finalmente, que nas publicações dos despachos desse 

D. Juízo nos órgãos oficiais de imprensa conste o nome da advogada Dra. 

TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, inscrita na OAB/SP sob o nº 

177.889, sob pena de nulidade. 

 

Termos em que 

pede e espera deferimento. 

 

São Paulo, 04 de janeiro de 2020. 

 

 

TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI 

OAB/SP 177.889 


