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EXMO SR DR JUIZ FEDERAL DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL – 
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE JACAREZINHO – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
PARANÁ 
 

OBJETO: 
 
1. AÇÃO  DE ISENÇÃO DE PEDÁGIO 
 
VALOR DA CAUSA: R$: 10.000,00 

 
 
QUALIFICAÇÃO 
 
1.1. Nome 

 

 
1.2. Nacionalidade 

 

 
1.3. Estado Civil 

 

1.4. Data de 
nascimento e idade 

 

 
1.5. Profissão 

 

 
1.6. Filiação 

Pai:   Mãe:  

 
1.7. Identidade 

 

 
1.8. CPF 

 

 
1.9. Email* 
 

 

*ATENÇÃO: ESTOU CIENTE DE QUE RECEBEREI INTIMAÇÕES NO 
EMAIL ACIMA INDICADO. 

 
1.10. Endereço 

 
 
 
 

 
Nº:  

Bairro:  
Cidade: 

 
1.11. Telefone 

 

1.12.Gratuidade de 
Justiça* 
 
(obrigatório marcar 
uma das opções) 

(      ) SIM, declarando, para os devidos fins e sob as 
penas da Lei, que sou pobre na acepção jurídica do 
termo, não tendo condições de arcar com as custas e 
despesas processuais sem prejuízo próprio ou do 
sustento de sua família. 
 
(      ) NÃO. 

 
 

O autor supra qualificado vem à presença de V. Exa. propor 
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AÇÃO DE ISENÇÃO DE PEDÁGIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 
 

em face da UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público a ser citada na pessoa 
de um de seus Advogados da União na unidade da AGU; do ESTADO DO PARANÁ, 
pessoa jurídica de direito público, a ser citado na pessoa de um dos Procuradores do 
Estado na unidade da PGE em Jacarezinho-PR e da ECONORTE – Concessionária 
de Rodovias do Norte S/A, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 02.222.736/0001-
30, com escritório estabelecido na praça de pedágio localizada no entroncamento das 
BR 153 e BR 369 no Município de Jacarezinho-PR, o que faz pelos motivos abaixo.  

 

DOS FATOS E DO DIREITO 

 
O autor é usuário do Lote 1 objeto do contrato de concessão 171/97 

firmado entre o Estado do Paraná e a Concessionária ré, responsável pela cobrança de 
pedágio na praça de Jacarezinho.  

 
Entretanto, a cobrança do valor do pedágio é ilegal, tanto que já existe 

uma ação civil pública tramitando na Justiça Federal de Jacarezinho-PR, julgada 
procedente e que foi mantida pelo E. TRF da 4ª Região e, mais recente, pelo STJ. 

 
A edição nº 1405 do jornal “Novo Negocião” veiculado na região do 

sudoeste paulista inclusive noticiou com destaque em matéria de primeira página, que 
o STJ deu decisão favorável pelo fim da cobrança de pedágio na praça de arrecadação 
instalada entre os Municípios de Ourinhos-SP e Jacarezinho/PR, de modo que, com 
base em tal precedente, divulgou que “qualquer cidadão de Ourinhos ou Jacarezinho 
pode pleitear na Justiça Federal, seja em Ourinhos ou Jacarezinho (no seu domicílio), a 
isenção de tarifa de pedágio”. 

 
Não obstante a procedência da ação acima referida, a concessionária 

ainda está cobrando as tarifas de pedágio na referida praça de pedágio de 
Jacarezinho. Houve a concessão anterior de antecipação de tutela para não 
pagamento das tarifas, mas tal decisão judicial foi afastada por decisão proferida pelo 
Supremo tribunal Federal  em pedido de suspensão de liminar na referida ação civil 
pública de Jacarezinho-PR. 

 
Sabe-se que, nos termos do artigo  104 da Lei nº 8.078/90, “as ações 

coletivas não induzem litispendência para as ações individuais”.  Por isso, é possível 
que mesmo diante da existência daquela demanda coletiva em trâmite perante a Vara 
Federal de Jacarezinho-PR, tem este jurisdicionado o direito de ver reconhecido seu 
direito individual ao não pagamento de valores exigidos ilegalmente a título de tarifa de 
pedágio. Para tanto, este autor renuncia à eficácia erga omnes daquela ação civil 
pública (em relação à tutela inibitória), de modo que lhe é facultado pleitear em ação 
individual o mesmo direito, como o faz na presente demanda. 

 
Tratando-se de peça leiga, o autor reporta-se a todos os fundamentos 

jurídicos contidos na decisões proferidas na ACP 2006.70.13.002434-3/PR que 
sustentam inequivocamente a conclusão pela nulidade da cobrança de pedágio na 
praça de Jacarezinho. 
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Assim, com base nos mesmos fundamentos jurídicos reconhecendo 
inúmeras ilegalidades na instalação da referida praça de pedágio adotadas nas 
decisões judiciais proferidas naqueles autos (dentre elas cobrança de pedágio 
intramunicipal, afronta à isonomia, falta de licitação reconhecida pela própria União na 
Portaria editada pelo Ministério dos Transportes que expressamente declara a nulidade 
da cláusula que ampliou sem licitação o trecho concedido), é de se reconhecer que não 
há obrigação do autor ao pagamento das tarifas de pedágio exigidas pela ECONORTE 
naquela específica localidade.  

 
Desse modo, pugna pela procedência desta demanda para ser 

reconhecida a inexistência de obrigação de pagar as tarifas do referido pedágio pelo 
autor na praça de arrecadação instalada no entroncamento das rodovias BR 153 e BR 
369, na divisa dos Estados de São Paulo (Ourinhos) e Paraná (Jacarezinho).  

 
Em sede de antecipação de tutela, pleiteia o seu deferimento para que 

possa obter, imediatamente, o cartão de liberação/isenção de pedágio, de forma a que 
possa passar pela referida praça de pedágio sem o pagamento das tarifas ilegais. 

 
Protesta provar os fatos por todos os meios de prova em direito 

admitidas e dá à causa o valor estimativo de 10.000,00 (dez mil reais). 
 

ISSO POSTO, requer seja julgado procedente o presente pedido, com: 
 

a) O deferimento da antecipação de tutela;  
 

b) A citação dos réus, para que tomem ciência de todos os termos da presente 
ação, bem como para que a contestem no prazo legal, sob pena de revelia; 

 
c) Seja o presente pedido julgado totalmente procedente, reconhecendo a 

inexistência da obrigação de pagar pedágio à referida praça; 
 

d) A concessão dos benefícios da justiça gratuita (caso assinalado no preâmbulo 
dessa); 

 
Em relação à tutela inibitória, RENUNCIO, EXPRESSAMENTE, à 

eficácia erga omnes do decidido na ação civil pública 2006.70.13.002434-3, cuja 
sentença se junta, bem como de quaisquer outras que discutam o direito 
individual aqui postulado. Essa renúncia não abrange outros pedidos 
contemplados em ação coletiva, notadamente de natureza ressarcitória. 

 
ESTOU CIENTE DE QUE RECEBEREI INTIMAÇÕES NO EMAIL 

INDICADO NO PREÂMBULO DA INICIAL. 
 
 Dada da inserção no sistema. 
 
 

___________________________ 
Parte autora 

qualificação acima 
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