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

Ofício Circular n° 04/2020-CAOPIPCD                       Curitiba, 16 de abril de 2020.

Informa às Promotorias de Justiça com atribuição na
defesa dos direitos do idoso sobre a declaração de
inconstitucionalidade da Lei nº 19.442/2018  (que
dispôs sobre gratuidade ou desconto no transporte
em linhas coletivas intermunicipais aos idosos com
idade igual ou superior a 60 anos) e tratativas do
CAOPIPCD sobre o tema.

Cumprimentando-os, encaminha-se (em anexo), com intuito de dar

ciência às Promotorias de Justiça com atribuição na defesa dos direitos do

idoso,  a decisão do Tribunal  de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) na  Ação

Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  0027278-91.2019.8.16.0000,  acerca  da  Lei

Estadual nº 19.442/2018  (que dispôs sobre gratuidade ou desconto no transporte

em  linhas  coletivas  intermunicipais  aos  idosos  com  idade  igual  ou  superior  a

sessenta anos). 

Na referida ação, proposta pelo Governador do Estado, o MPPR se

manifestou pela procedência do pedido, com o reconhecimento de vício formal, por

violação à reserva de iniciativa legislativa,  privativamente conferida ao Chefe do

Poder Executivo Estadual em relação à matéria, o que se consolidou com a decisão

proferida – declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual, por vício formal de

iniciativa (art. 87, VI, da CE/PR) e afronta ao princípio da separação dos poderes

(art. 7º da CE/PR).

Impende destacar que, na manifestação do Núcleo de Controle de

Constitucionalidade da SUBJUR, foram considerados os argumentos apresentados

pelo  CAOPIPCD  na  proposição  feita  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  em  2018
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(Protocolo  n°  25184/2018),  solicitando  a  expedição  de  Recomendação

Administrativa ao Governo do Estado do Paraná, para 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.

No âmbito das tratativas desenvolvidas entre o MPPR e o Governo

do Estado,  como decorrência do supracitado protocolo, foi  discutida, estudada e

apreciada,  junto  à  pasta  respectiva  (Secretaria  da  Justiça,  Família  e  Trabalho -

SEJUF),  uma proposta de anteprojeto de Lei,  a  ser  apresentada pelo Chefe do

Poder Executivo Estadual, visando a defesa dos direitos dos idosos no Estado do

Paraná, por meio da concessão do referido benefício.

Diante deste contexto, importante apontar que este Centro de Apoio

continuará  acompanhando  os  desdobramentos dessa  regulamentação,  na  busca

pela efetivação do direito à gratuidade no transporte intermunicipal para os idosos

paranaenses.

Renovam-se  protestos  de  estima  e  consideração,  permanecendo

este Centro de Apoio à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam

necessários.
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