
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA
DOS DIREITOS DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Solicitante:  3ª  PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  DA  COMARCA  DE  TELÊMACO
BORBA

Assunto: GRATUIDADE NO  TRANSPORTE INTERESTADUAL PARA IDOSOS E
LEGALIDADE DA FREQUÊNCIA MÍNIMA DE LINHAS CONVENCIONAIS

Trata-se de consulta formulada pela douta  3ª PROMOTORIA

DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TELÊMACO BORBA, via e-mail, que encaminhou o

Ofício  nº  1.026/2018  e  as  principais  peças  que  instruem  o  PA  n°  MPPR-

0143.17.001278-3, indagando a este CAOPIPCD, in verbis:

“(…) há ilegalidade no fato de que as empresas  EUCATUR – EMPRESA
UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA e EXPRESSO
JOIA  TRANSPORTE  DE  PASSAGEIROS  LTDA.  disponibilizam  ônibus
convencionais, nos quais é obrigatória a reserva de vagas a idosos, apenas
uma vez na semana?”

Relevante fazer constar que, dos documentos que instruem o

PA n°  MPPR-0143.17.001278-3,  verifica-se  que  a  3a Promotoria  de  Justiça  de

Telêmaco  Borba  expediu  a  Recomendação Administrativa  nº  01/2018  à  VIAÇÃO

JOIA TRANSPORTES  EIRELI  (fls.  82-88),  determinando  que  fossem  “adotadas

providências para  observância integral  das disposições previstas  na Constituição

Federal e Estatuto do Idoso que se referem à garantia de transporte gratuito aos

idosos acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade (…)”, haja vista a informação

de que os direitos das pessoas idosas eram violados diante da postura da empresa

de  limitar  a  gratuidade  das  passagens  aos  veículos  convencionais,  que  operam

apenas uma vez na semana (fl. 06).

Contudo, diante da informação de que a empresa não estava

mais operando o transporte coletivo público interestadual (fl. 93), bem como de que

suas linhas interestaduais haviam sido transferidas para a empresa LEONARDO

MIGUEL FADEL & CIA,  esta  foi  instada  a  se  manifestar,  por  meio  do Ofício  n°
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667/2018,  da  3a Promotoria  de  Justiça de Telêmaco Borba,  sobre:  a  sistemática

adotada  pela  empresa  para  o  fornecimento  de  passagens  gratuitas  às  pessoas

idosas; as razões que ensejaram a restrição do fornecimento para determinado dia

da semana, bem como a limitação a veículos convencionais; e se oferta, de fato,

todos os dias da semana linhas com saída de Telêmaco Borba e destino a Campo

Grande/MS e São Paulo/SP.

Em resposta ao Ofício n° 667/2018, a empresa de transporte

argumentou  que  observa  integralmente  as  disposições  da  Lei  n°  10.741/2003  –

Estatuto  do  Idoso  (especialmente  o  art.  40);  do  Decreto  n°  5.934/2006

(principalmente  seu  art.  3°),  que  estabelece  mecanismos  e  critérios  a  serem

adotados na aplicação do disposto no art. 40 da Lei n° 10.741/2003; e da Resolução

ANTT n°  1692/2006  (sobretudo  seu  artigo  4°),  que  estabelece procedimentos  a

serem observados na aplicação do Estatuto do Idoso no âmbito dos serviços de

transporte  rodoviário  interestadual  de  passageiros; ressaltando  que  nunca  foi

questionada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT em relação à

inobservância dos critérios citados nas normativas (fls. 104-108).

É o relato do essencial.

Pela análise do apresentado, cumpre observar que a questão é

pertinente  ao  transporte  interestadual  e,  segundo  a  Constituição  Federal,  a

titularidade desse serviço é da União:

Art. 21. Compete à União:
(…)  XII  -  explorar,  diretamente  ou  mediante  autorização,  concessão  ou
permissão:
(…) e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional
de passageiros; (grifou-se)

À vista disso, ressalta-se que na Lei Complementar nº 75/1993,

dentre as atribuições o Ministério Público Federal, consta:
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Art.  39.  Cabe  ao  Ministério  Público  Federal exercer  a  defesa  dos
direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garantir-
lhes o respeito:
(…)
III  -  pelos  concessionários  e  permissionários  de  serviço  público
federal; (grifou-se)

A título exemplificativo da atuação do Ministério Público Federal

nas demandas que versam sobre transporte interestadual:

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  OBJETIVANDO  A
REGULAMENTAÇÃO,  EM  PRAZO  RAZOÁVEL, DO  EXERCÍCIO  DO
DIREITO  DOS  IDOSOS  AO  PASSE  LIVRE  NO  SISTEMA  DE
TRANSPORTE  INTERESTADUAL  COLETIVO  DE  PASSAGEIROS.
REGULAMENTAÇÃO  PELA  RESOLUÇÃO  ANTT-653,  DE  27.07.2004.
PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. 1. Regulamentado o direito dos idosos
ao  passe  livre,  no  sistema  de  transporte  interestadual  de  passageiros,
objetivo perseguido pelo  Ministério Público Federal  na ação civil pública
que ajuizou, prejudicado está, pela perda de seu objeto, o presente agravo
de instrumento, interposto de decisão indeferitória da liminar requerida. 2.
Agravo prejudicado. (TRF-1 - AG: 6650 MT 2004.01.00.006650-2, Relator:
DESEMBARGADOR  FEDERAL  DANIEL  PAES  RIBEIRO,  Data  de
Julgamento: 04/08/2006, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 11/09/2006
DJ p.172) (grifou-se)

Diante do exposto, entende-se que as demandas relativas ao

transporte interestadual devem ser encaminhadas ao Ministério Público Federal. No

presente  caso,  mais  especificamente,  para  a  Procuradoria  da  República  no

Município de Ponta Grossa, localizada na Rua Ayrton Playsant, 255, 4º andar, Ponta

Grossa/PR,  CEP:  84.010-550,  telefone  (42)  3219-3500  e  e-mail  prpr-

pontagrossa@mpf.mp.br.

Sob outro vértice, considerando a independência funcional de

que goza o agente ministerial, assim como as medidas já adotadas rumo a atuação

em âmbito estadual, inclusive com a expedição de Recomendação Administrativa,

aventa-se  a possibilidade de atuação do Ministério  Público  Estadual,  através da

adoção de medidas judiciais contra as empresas de transporte responsáveis pelas
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lesões  aos  direitos  dos  idosos,  contudo  sem incluir  no  polo  passivo  a  Agência

Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (que atrairia a competência federal).

No Estado de Santa Catarina, por exemplo, o Ministério Público

Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor de empresa de transporte coletivo

que  opera  as  linhas  de  transporte  interestadual,  postulando  a  gratuidade  das

passagens no transporte para idosos ou o desconto de 50%, em todas as linhas e

tipos de serviço, na forma do Estatuto do Idoso, tendo em vista informação de que a

empresa transformou todas as suas linhas em executivas,  mantendo apenas uma

linha convencional aos sábados.

Nesse sentido,  a  fim de contribuir  para  a  atuação da douta

Promotoria de Justiça consulente, se assim considerar pertinente, encaminham-se

anexos  documentos  referentes  aos  autos  de  n°  0900180-98.2017.8.24.0018,  do

TJSC, que consistem em: petição inicial da 13a Promotoria de Justiça da Comarca

de Chapecó/SC e decisão que deferiu liminar, impondo, dentre outras obrigações, a

de  que  a  empresa  ré  disponibilize  aos  idosos,  com renda  igual  ou  inferior  a  2

salários-mínimos, passagens gratuitas ou com desconto de 50%, em todas as linhas

e tipos de serviços, incluindo aquelas com ônibus leito e semi-leito.

São essas as considerações que se submete à apreciação da

douta  Promotoria  de  Justiça  consulente,  mantendo-se  este  Centro  de  Apoio  à

disposição para os esclarecimentos que se façam necessários.

Curitiba, 12 de dezembro de 2018.

ROSANA BERALDI BEVERVANÇO
Procuradora de Justiça

MELISSA CACHONI RODRIGUES
Promotora de Justiça
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