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Informativo Especial | 08/03/2022

 

 

 Gratuidade ou Desconto para Idosos no Transporte Coletivo

 

Prezados(as) Colegas,

Recentemente, o Senado Federal aprovou o PL n° 4.392/2021, visando à criação
Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas (PNAMI). O objetivo
é subsidiar a gratuidade no transporte público urbano para idosos acima de 65 anos a partir de
repasses de recursos federais (definiu-se como fonte de recursos os royalties de petróleo),
mantendo a modicidade da tarifa aos demais usuários e garantindo o equilíbrio econômico
financeiro dos contratos de concessão do transporte público coletivo.

A proposta, que seguiu para exame da Câmara dos Deputados, também prevê alteração
no §1º do art. 39 do Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003), para estabelecer que poderá usufruir
deste benefício o idoso que apresente qualquer documento pessoal “com fé pública” que faça
prova de sua idade perante “o poder público responsável pelos serviços” ou “junto às entidades ou
empresas operadoras do transporte público coletivo responsáveis pelo controle e emissão dos
meios de acesso para se cadastrar”. Além disso, também pretende-se a inclusão do §4º no art. 39,
para determinar que “o poder público responsável deverá priorizar o atendimento do idoso,
mediante o estabelecimento de procedimentos céleres, visando o cadastramento para o exercício
do direito”.

Tendo em vista o direito em debate, bem como os frequentes questionamentos das
Promotorias de Justiça sobre o direito à gratuidade para idosos nos transportes coletivos, este
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da
Pessoa com Deficiência (CAOPIPCD), aproveita o ensejo para apresentar breves esclarecimentos
e orientações sobre a temática.

 

1. TRANSPORTE URBANO

A Constituição Federal e o Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003), estabelecem que a

gratuidade no transporte coletivo urbano1 é um direito dos idosos maiores de 65 anos.
Vejamos:

 

 



08/03/2022 17:03 E-mail de Ministério Público do Estado do Paraná - Informativo Especial - Gratuidade ou Desconto para Idosos no Transport…

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0xdxK4SiadHDwCXoWb76q6pwExWpdCtD0O67t8N5gyXoU8r/u/0/?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&… 2/14

Constituição Federal

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.(…)

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos
urbanos.

Estatuto do Idoso

Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos
transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e
especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

§ 1º Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que
faça prova de sua idade.

§ 2º Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por
cento) dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado
preferencialmente para idosos.

§ 3º No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e
cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da
gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. (grifou-se)

Portanto, a Constituição fixa o recorte etário em 65 anos para concessão da gratuidade
nos transportes coletivos urbanos às pessoas idosas, o que não impede, como bem destacado na
legislação infraconstitucional, que a legislação local (matéria de competência exclusiva o Chefe

do Poder Executivo)2 disponha sobre as condições para o exercício da gratuidade no caso dos
idosos entre 60 e 65 anos incompletos.

 

2. TRANSPORTE INTERESTADUAL

No transporte coletivo interestadual (quando a saída é de um estado com destino a
outro) a previsão sobre a gratuidade para as pessoas idosas está no art. 40 do Estatuto do Idoso:

 

Art. 40. 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% (cinqüenta 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.

Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o
exercício dos direitos previstos nos incisos I e II. (grifou-se)

 

Além disso, o Decreto n° 9.921/20193 e a Resolução n° 1692/20064 da Agência Nacional

de Transportes Terrestres (ANTT)5 também preveem este direito:

Decreto n° 9.921/2019

Art. 35. No sistema de transporte coletivo interestadual serão observados, em conformidade com
o disposto neste Capítulo e no art. 40 da Lei nº 10.741, de 2003 - Estatuto do Idoso:

I - a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para pessoa idosa com renda igual ou inferior
a dois salários-mínimos; e

II - o desconto de cinquenta por cento, no mínimo, no valor das passagens, para a pessoa idosa
que exceder as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos.

Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o
exercício dos direitos previstos nos incisos I e II do caput.

 

Resolução ANTT n° 1692/2006
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Art. 2º As empresas prestadoras do serviço deverão reservar aos idosos com renda igual ou
inferior a dois salários-mínimos, duas vagas gratuitas em cada veículo do serviço
convencional de transporte rodoviário interestadual de passageiros.

(…) 
Art. 3º Além das vagas previstas no art. 2º, a empresa prestadora do serviço deverá conceder aos
idosos com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos o desconto mínimo de cinqüenta
por cento do valor da passagem para os demais assentos do veículo do serviço convencional
de transporte rodoviário interestadual de passageiros.

 

Ou seja, nessa modalidade de transporte coletivo, para concessão da gratuidade, são
estipulados dois critérios cumulativos: o etário (ser pessoa idosa, com 60 anos ou mais,
portanto) e o social (renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos).

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:

 

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)

 

Assim, nos casos em que se verifica o desrespeito a esse direito dos idosos, entende-se
que as demandas devem ser encaminhadas ao Ministério Público Federal, mais

especificamente à Procuradoria da República com atribuição para atender o Município6.

 

3. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

Quanto à gratuidade no transporte intermunicipal (viagem entre municípios dentro do
mesmo estado), verifica-se que no Paraná o Regulamento do Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal de Passageiros do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto Estadual nº
1821/2000, sobre esse direito dos idosos prevê:

 

Art. 44 (…)

Parágrafo único – Estão isentos do pagamento da tarifa nos serviços de características
metropolitanas, quando do transporte de: (…)

III - idosos com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade; (grifou-se)

Ocorre que, neste momento, não há Lei Estadual regulando o exercício desse direito
pelos idosos para além dos serviços prestados nas regiões metropolitanas, haja vista a
declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 19.442/2018.

Desde 07/06/2021, tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná o Projeto de
Lei nº 257/2021 (dispõe sobre a gratuidade ou desconto na aquisição de bilhetes de passagem de
transporte em linhas coletivas intermunicipais às pessoas idosas que cumpram os requisitos
estabelecidos em lei e dá outras providências). O referido PL foi aprovado na Comissão de
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Constituição e Justiça (em 08/06/2021), na Comissão de Finanças e Tributação (em 09/06/2021) e,
atualmente, aguarda parecer da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação.

Segundo a proposta o benefício da gratuidade total (dois assentos por veículo) ou
parcial (desconto de 50%, no mínimo, nos demais assentos) deverá ser garantido aos idosos com
60 anos ou mais e renda igual ou inferior a 2 salários-mínimos.

Essa iniciativa concretizou-se após esforço conjunto e tratativas desenvolvidas entre o
MPPR e o Governo do Estado, a fim de que este regulasse o direito à gratuidade do transporte
intermunicipal para as pessoas idosas, por meio do envio de projeto de lei, em substituição à Lei
Estadual nº 19.442/2018 (conforme divulgado por este Centro de Apoio através do Ofício Circular
n° 04/2020-CAOPIPCD).

Por conseguinte, sendo sancionada a normativa nos termos propostos, assim como no
caso do transporte interestadual, os dois critérios para concessão da gratuidade – etário (60
anos ou mais) e social (renda igual ou inferior a 2 salários-mínimos) – serão cumulativos.

 

CONCLUSÕES

 

Em resumo, quanto ao direito do idoso à gratuidade ou ao desconto no serviço de
transporte público coletivo, temos:

Modalidade Benefício Requisitos Fundamento Legal

Urbano

Gratuidade Maior de 65 anos Art. 230, § 2º, CF e art.
39 do Estatuto do Idoso

Gratuidade Entre 60 e 65 anos Depende de lei municipal

Intermunicipal Gratuidade (ainda
não implementado)

Maior de 60 anos e renda
igual ou inferior a 2 (dois)

salários-mínimos

Projeto de Lei nº
257/2021

Interestadual

Gratuidade em 2
(duas) vagas

Maior de 60 anos e renda
igual ou inferior a 2 (dois)

salários-mínimos

*Solicitação com, no
mínimo, 3 horas de

antecedência

Art. 40 do Estatuto do
Idoso;

art. 35 do Decreto n°
9.921/2019; e

arts. 2º e 3º da
Resolução ANTT n°

1692/2006

Desconto mínimo de
50% (cinquenta por

cento)

Maior de 60 anos e renda
igual ou inferior a 2 (dois)

salários-mínimos

Art. 40 do Estatuto do
Idoso;

art. 35 do Decreto n°
9.921/2019; e

arts. 2º e 3º da
Resolução ANTT n°

1692/2006

 

Feitos esses apontamentos, salienta-se que esta unidade de apoio especializada está
acompanhando continuamente a questão, a fim de manter atualizados os membros e servidores da
instituição que atuam na área.
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Cumpre acrescentar que na página do site com pareceres do CAOPIPCD na área de
defesa dos direitos dos idosos (nos tópicos “TRANSPORTE”, “TRANSPORTE INTERMUNICIPAL”
e “TRANSPORTE INTERESTADUAL”) podem ser consultados exemplos envolvendo situações em
relação às quais esta unidade de apoio já teve oportunidade de se pronunciar e realizar
orientações sobre a matéria.

Por fim, destaca-se que este Centro de Apoio permanece à disposição para
esclarecimentos que se façam necessários, bem como para auxiliar as Unidades Ministeriais, a fim
de que o MPPR possa desempenhar da melhor maneira possível seu papel na defesa dos direitos
das pessoas idosas.

Rosana Beraldi Bevervanço

Procuradora de Justiça
Coordenadora

 

 

Melissa Cachoni Rodrigues

Promotora de Justiça
 


