MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILHENA/RO
G A B I N ET E D O 2º O F Í CI O

PRM-VLH-RO-00003986/2017

RECOMENDAÇÃO Nº 01/2017 – PRM/VLA/RO

Objeto:
Adequação

das

empresas

concessionárias

de

transporte

coletivo

interestadual no Estado de Rondônia às disposições do Passe Livre, nos termo da
Lei 8.899/94.

Expedida na Notícia de Fato de nº 1.31.003.000184/2017-11

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no interesse da Notícia
de Fato nº 1.31.003.000184/2017-11, por intermédio do Procurador da República
signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento
no artigo 129, incisos I e II, da Constituição Republicana de 1988 e com base no artigo
6º, incisos VII, alíneas “a”, “b” e “c”, e XX, da Lei Complementar Federal n. 75/93,
combinados com o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n. 8.625/93,
subsidiariamente, e tendo em vista a necessidade de solução efciente do
procedimento em epígrafe,
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal e o
artigo 5º da Lei Complementar n.º 75/93 conferem ao Ministério Público Federal as
atribuições e funções institucionais de defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que o art. 6º, XX, da Lei Complementar n.º
75/93 confere ao Ministério Público Federal a competência para expedição de
recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública,
bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover,
fxando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (LC nº95/93, art. 6º,
XX);
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CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público da
União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar
inquérito civil para a proteção dos direitos constitucionais e dos interesses difusos
(artigo 129, inciso III da Constituição ad República e artigo 6º, VII, alíneas “a” e “d”
da LC 75/93);
CONSIDERANDO que a Lei n.º 8.899/94, regulamentada pelo
Decreto n.º 3.691/00 e pela Portaria Interministerial n. 003/2001 e Portaria GM n.º
261/2012, do Ministério dos Transportes, garante às pessoas com defciência,
comprovadamente carentes, o passe livre no sistema de transporte coletivo
interestadual;
CONSIDERANDO que a legislação supramencionada impõe as
empresas que operam os serviços interestadual de passageiros à reserva de dois
lugares por veículo tipo “convencional”, distintos dos lugares reservados aos idosos
benefciários de transporte gratuito;
CONSIDERANDO que já houve reclamações no âmbito desta
Procuradoria de negativa aos detentores de passe livre pelas empresas de transporte
coletivo interestadual no estado de Rondônia, sob o fundamento de que as vagas já
estariam preenchidas;
CONSIDERANDO que foi instaurada Notícia de Fato de nº
1.31.003.000184/2017-11, justamente com o fto de expedir de recomendação às
empresas de Transporte Coletivo Interestadual, para observância da Lei n.º 8.899/94
sobre a disposição de Passe livre às pessoas com defciência no âmbito do transporte
interestadual de passageiros;
CONSIDERANDO que a lei 8.899/94 integra parte das políticas
públicas que visam integrar às relações sociais as pessoas com defciência, visando
assegurar igualdade de oportunidades e humanização como meio de alcance efetivo
à dignidade da pessoa humana;
CONSIDERANDO que a lei 8.899/94 não impõe limite de
número de assentos por veículo e que foi declarada Constitucional em sede de ADI 1
1 ADI nº 2.649-6/DF - http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=555517 <acesso
em 19/09/2017>.
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nº 2.649-6/DF ajuizada pela Associação Brasileira das Empresas de Transportes –
ABRATI que teve seu pedido de inconstitucionalidade julgado improcedente;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 3.691/2000 “ao limitar a
fruição do chamado “passe livre” quanto ao número de assentos nos veículos coletivos,
restringiu também o alcance protetivo da norma, em prejuízo ao direito garantido aos
defcientes fnanceiramente carentes na Lei nº 8.89999””, consoante entendimento
manifestado no Acórdão prolatado em sede apelação na Ação Cível nº 000769443.2000.4.03.6000/MS2 com efeitos estendidos a todo território nacional;
CONSIDERANDO

que

as

empresas

concessionárias

de

transporte interestadual de passageiros não podem estabelecer limite de assentos
para os benefciários do Programa Passe Livre Interestadual enquanto houver
disponibilidade de vagas nos ônibus, sob pena de violar a decisão supramencionada;
RECOMENDA-SE

as

empresas

de

Transporte

Coletivo

Interestadual que atuam no âmbito do Estado de Rondônia:
1.

que observem aos dispositivos constantes da Lei n.º 8.899/94 para
assegurar às pessoas com defciência detentora de “passe livre” acesso
ao transporte coletivo interestadual, independente das 2 (duas) vagas
descritas no Decreto n.º 3.691/2000 estarem preenchidas, consoante
fundamentos descritos;

2.

que atentem para o fato de que assentos especifcamente reservados às
pessoas com defciência titulares de “Passe Livre” não se confundem os
destinados às pessoas idosas benefciárias de transporte gratuito;

3.

que promova adequações necessárias no sistema operacional utilizado
para venda de passagens, de modo que as gratuidades endereçadas a
idosos e pessoas com defciências sejam diferentemente tratadas e
registradas, evitando-se, assim, que venha um idoso a ocupar um lugar
de pessoa com defciência, impedindo-a de viajar;

4.

que encaminhe a esta Procuradoria da República no Município de
Vilhena/RO, no prazo de 30 dias, documentos comprobatórios do
cumprimento do quanto recomendado.

2 http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/2823679 <acesso em 19/09/2017>.
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Requer desde logo o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com
fundamento no art. 8º, II, da LC 75/93, que Vossa Senhoria informe, no prazo de 30
(trinta) dias, se acatará ou não esta recomendação ou, em caso de sujeição parcial,
quais serão os itens não adotados, informando em qualquer hipótese negativa, os
respectivos fundamentos.
Esclarece, ainda, este parquet Federal que, quanto à efcácia desta
recomendação, a sua não sujeição infundada ou a insufciência dos fundamentos
apresentados para não acatá-la, total ou parcialmente, poderá ensejar o manejo de
ação civil pública contra os responsáveis pelas irregularidades cometidas, podendo
responder em âmbito civil ou administrativo.
Ofcie-se à PGR para publicação no portal eletrônico, nos termos
do art. 23, caput, da Resolução n.° 87, do Conselho Superior do Ministério Público
Federal, de 06 de Abril de 2010.
Junte-se a presente recomendação a Notícia de Fato de nº
1.31.003.000184/2017-11.
Na certeza do pronto acatamento da presente recomendação,
colhemos o ensejo para render votos de elevada estima e distinta consideração.

Vilhena/ RO, 29 de setembro de 2017.

José Mário do Carmo Pinto
Procurador da República
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