
 

Passe Livre: saiba mais sobre esse direito  
9 de agosto de 2019 

O Passe Livre é um programa criado pelo Ministério da Infraestrutura que beneficia 
pessoas carentes com deficiência física, mental, auditiva, visual, doença renal crônica 
ou ostomia. Com o programa, essas pessoas têm o direito de passagens gratuitas nos 
sistemas de transporte interestaduais de ônibus, barco e trem.  

Existem dois caminhos para a concessão do benefício: manual ou internet. 

Via Manual: enviar os formulários e documentos necessários, devidamente 
preenchidos à mão e assinados.  

Documentos Necessários: 

• Documento de identificação. (pode ser carteira de identidade, certidão de 
nascimento e de casamento; os títulos de reservista e de eleitor; ou as carteiras 
de Trabalho e Previdência Social e de Habilitação). 

• Formulário para requerimento de benificiário. 
• Atestado/Relatório Médico Padrão do PASSE LIVRE. 
• Se houver necessidade de acompanhamento em viagens, apresentar a 

declaração do médico de que você necessita de acompanhante. 
• Comprovante de residência  
• Declaração de composição e Renda Familiar. 
• Se o requerente é um menor de idade e o pai ou mãe não forem os 

responsáveis legais, é necessário que seja encaminhado o Termo de Tutela ou 
Curatela. 

http://www.infraestrutura.gov.br/images/passe_livre/REQUERIMENTO_Beneficiario_comFoto.pdf
http://www.infraestrutura.gov.br/images/passe_livre/ATESTADO_MEDICO_V3.pdf
http://www.infraestrutura.gov.br/images/2016/06/REQUERIMENTO_Acompanhante.pdf
http://www.infraestrutura.gov.br/images/passe_livre/REQUERIMENTO_Beneficiario_comFoto.pdf
http://www.flavioarns.com.br/noticias/fotos/2019-08-09-002-principal.jpg


O endereço de encaminhamento da documentação é: Caixa Postal nº 9.600, CEP: 
70.040-976, SAN Quadra 3 Bloco N/O térreo - Brasília (DF).  

Via Internet: acessar o site https://passelivre.infraestrutura.gov.br/spl/login.html.  

Ter em mãos o número do CPF do beneficiário, dos familiares e/ou acompanhante e os 
documentos escaneados ou fotografados. Os documentos são:  

• Atestado/Relatório Médico Padrão do Passe Livre. Caso necessite de 
acompanhante, é importante que o atestado/relatório conte com a declaração 
do médico da necessidade de acompanhante para a sua locomoção; 

• 1 foto 3x4; 
• Cópia do Documento de Identificação; 
• Se o requerente é um menor de idade e o pai ou mãe não forem os 

responsáveis legais, é necessário que seja encaminhado o Termo de Tutela ou 
Curatela;  

A renovação da concessão do benefício pode ser realizada a cada 3 anos, sendo 
necessário encaminhar a documentação para a renovação faltando, no mínimo, 30 
dias para o vencimento, pois este é o prazo que a equipe do Passe Livre necessita para 
enviar a nova credencial depois que recebe os documentos pelo Correio. Os 
documentos também podem ser encaminhados via manual ou via internet. 
Só não é necessário apresentar um novo atestado médico caso a deficiência 
permanente tenha sido comprovada no atestado anterior. 

• Via Manual:  enviar novamente todos os formulários e documentos 
necessários, devidamente preenchidos à mão e assinados. 

• Via Internet: Acessar a página do cadastro eletrônico e atualizar os dados, e 
documentação. 

Demais informações podem ser obtidas pelos e-mail (passelivre@transportes.gov.br) 
ou pelo número (61) 3329-9068. 
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