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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

IC 1.31.000.000582/2019-11

 

RECOMENDAÇÃO 11/2020/MPF/PR-RO/GABPRDC

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da
República signatário, no regular exercício de suas atribuições institucionais, com base nos
artigos 127, 129, incisos II e III, e 225, caput e § 3º, da Constituição Federal, nos artigos 5º,
inciso III, alínea d, e 6º, incisos VII, alínea b, e XX, da Lei Complementar 75/1993, bem como
com fundamento no disposto na Lei Federal 7.347/1985, e

CONSIDERANDO:

1 – que cabe ao Ministério Público, como determinado no art. 129, III, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, atuar na proteção e defesa dos interesses sociais e
difusos;

2 – ser atribuição do Ministério Público Federal promover o Inquérito Civil e a Ação Civil
Pública para a proteção do patrimônio público e social e ainda “expedir 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, fixando prazo razoável para a adoção
das providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 6º, incisos VII,
alínea “b”, e XX, da Lei Complementar n. 75/93);

3 – a função exercida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de dialogar e
interagir com órgãos de Estado, organismos nacionais e internacionais e representantes da
sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos
individuais homogêneos socialmente relevantes ou indisponíveis, coletivos e difusos – tais
como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, assistência social, acessibilidade,
acesso à justiça, direito à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada,
não discriminação, alimentação adequada, dentre outros;

4 – que a Constituição Federal consagra em seu art. 230 que a família, a sociedade e o Estado
tem o dever de amparar as pessoas idosas;
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5 – que o direito dos idosos ao transporte coletivo gratuito ou com desconto no preço da
passagem é um direito fundamental social e, nesse passo, a Constituição dispõe em seu art. 5º,
§ 2º que os direitos expressos não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios
adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;

6 - que a lei pode estender os direitos fundamentais sociais previstos na Constituição e assim o
fez  o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) ao estabelecer benefícios tarifários para os idosos
no transporte interestadual de passageiros, art. 40, verbis: 

“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% (cinquenta 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.

7 – que são princípios constitucionais da Administração Pública a legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput da CF/88);

8 – que tramita perante nesta procuradoria o Inquérito Civil 1.31.003.000582/2019-11,
instaurado por meio da Portaria 4/2019, com o objetivo de apurar violação aos direitos da
pessoa com deficiência e do idoso quanto à gratuidade do bilhete de transporte terrestre
interestadual, bem como recusa de Carteira do Idoso expedida pela SEMAS – Município de
Porto Velho e o atestado médico.

9 – que o ato administrativo, no Estado Democrático de Direito, está subordinado ao princípio
da legalidade (CF/88, arts. 5º, II, 37, caput, 84, IV), o que equivale a assentar que a
Administração só pode atuar de acordo com o que a lei determina e, ao expedir um ato que
tem por finalidade regulamentar a lei (decreto, regulamento, instrução, portaria, etc.), não
pode inovar na ordem jurídica, impondo obrigações ou limitações a direitos de terceiros;

10 -  que a regra insculpida no Decreto 9.921, de 18/7/2019[1], determina que o idoso deva
comparecer ao terminal de embarque em até 30 (trinta) minutos antes da hora marcada para a
viagem:

Art. 39.  Serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio
ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte
interestadual de passageiros, à pessoa idosa com renda igual ou inferior a
dois salários-mínimos, observado o disposto no inciso I do caput do art. 35.

§ 2º  A pessoa idosa, para fazer uso da reserva de que trata o caput:

I - solicitará um único Bilhete de Viagem da Pessoa Idosa, nos pontos de
venda próprios da transportadora, com antecedência de, no mínimo, três
horas em relação ao horário de partida do ponto inicial da linha do serviço de
transporte; e
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§ 3º  Na existência de seções, nos pontos de seção devidamente autorizados
para embarque de passageiros, a reserva de assentos também estará
disponível até o horário definido para o ponto inicial da linha, observado o
disposto no § 2º.

§ 4º  Transcorrido o prazo a que se refere o § 2º, na hipótese de os bilhetes
das vagas reservadas de que trata o caput não terem sido concedidos à pessoa
idosa com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos, as empresas
prestadoras dos serviços de transporte poderão comercializá-los.

§ 5º  Na hipótese prevista no § 4º, as vagas reservadas de que trata
o caput continuarão disponíveis para a concessão da gratuidade à pessoa
idosa com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos enquanto os
seus bilhetes não forem vendidos.

§ 6º  Na data da viagem, a pessoa idosa comparecerá ao terminal de
embarque com, no mínimo, trinta minutos de antecedência em relação ao
horário previsto para o início da viagem, sob pena da perda do benefício.

11 – que praticamente todas as empresas de transporte rodoviário coletivo possuem sistemas
informatizados, isto é, com acesso imediato às informações, sendo evidentemente possível
detectar a ausência de determinado beneficiário ao embarque nos minutos que antecedam a
viagem e, a partir dessa constatação, seja plenamente possível a reutilização desse bilhete
“vago”;

12 – as informações trazidas por meio da Nota Técnica SEI 2469/2020/SUPAS -
ASSESSORIA/SUPAS/DIR (Processo nº 50500.362231/2019-60) da Agência Nacional de
Transportes Estaduais – ANTT, demonstrando que não há previsão normativa de exigência
das empresas de transporte coletivo interestadual rodoviário no cumprimento do quanto
previsto no Decreto 5934/2006 (revogado pelo Decreto 9.921/2019) para
reaproveitar/disponibilizar/reutilizar eventuais bilhetes de passagens “vagos” quando da
comprovada ausência do beneficiário, detectada nos 30 (trinta) que antecedem o horário
previsto da viagem;

13 – que restou apurado no inquérito que as empresas e agências de vendas de passagem, ante
a ausência de regramento da ANTT, criam excessivas e abusivas exigências para a reutilização
do bilhete gratuito dos beneficiários ausentes às viagens previamente agendadas, culminando
com a cobrança integral ou 50% do valor dos bilhetes dos que estão em lista de espera.

14 – que as pessoas jurídicas concessionárias de serviço público, conquanto constituídas pela
forma de direito privado, exercem atividade cujo objeto é a prestação de utilidades materiais
aos indivíduos, atendendo como única finalidade o interesse público, não podendo seus
interesses econômicos particulares serem opostos aos usuários;

15 – o regime jurídico das relações entre empresa concessionária e usuários, formado pela Lei
8.987/95 e pelo Código de Defesa do Consumidor, que as obriga a respeitar, em qualquer
situação, os direitos dos consumidores-usuários, sob fiscalização do Poder concedente, o qual
poderá aplicar sanções em caso de irregularidades, inclusive a extinção da concessão;
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16 – o dever de publicidade inerente à atividade das empresas de transportes de passageiros, as
quais devem primar para que as informações inerentes ao serviço sejam repassadas à
população de forma clara, objetiva e mais ampla possível, acerca do que se relaciona com os
direitos dos idosos, sobretudo no que diz respeito às condições de viagem, descontos, forma
de obtenção e maneira de utilização e reutilização do “bilhete de passagem”, entre outros
aspectos;

17 – que incumbe ao Parquet o papel de proteção dos direitos dos idosos, delineado pelos
artigos 45, caput, 74, 81, inciso I, e 95 do Estatuto do Idoso, bem como a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme
preceitua o artigo 127, caput, da Constituição Federal, expedindo recomendações visando o
respeito a interesses e direitos que lhe cabe defender, e, diante da eficácia máxima que se deve
atribuir aos dispositivos constitucionais consagradores de direitos e garantias fundamentais, na
forma do artigo 6°, inciso XX, da Lei Complementar 75/93;

resolve RECOMENDAR à:

1) Agência Nacional de Transporte Terrestres – ANTT, na pessoa de seu Representante
Legal, nos termos do artigo 40, da Lei 10.741/03, do Decreto 9.921/2019 e da Resolução
1.692/06 da ANTT que:

I – Expeça regramentos normativos/recomendação/instrução dirigidos às empresas de
transportes de passageiros, relativamente à interpretação do quanto previsto no § 6º, art. 39,
do Decreto 9.921, de 18/7/2019, no sentido de disponibilizar/reaproveitar/reutilizar eventuais
bilhetes de passagens “vagos”, em razão da comprovada ausência do beneficiário idoso,
detectada nos 30 (trinta) que antecedem o horário previsto da viagem, visando evitar que as
empresas cobrem dos idosos em lista de espera sob o argumento de não haver mais vagas;

I I – que ANTT divulgue (promovendo campanha publicitária) e obrigue as empresas a
divulgar as informações inerentes ao presente serviço sejam repassadas à população de forma
clara, objetiva e mais ampla possível, acerca do que se relaciona com os direitos dos idosos,
sobretudo no que diz respeito às condições de viagem, descontos, forma de obtenção e
maneira de utilização e reutilização do “bilhete de passagem”;

III – que nas peças informativas e publicitárias veicule-se que está sendo efetivada a campanha
em virtude da presente recomendação do Ministério Público Federal (número e ano).

A adoção das medidas acima recomendadas não exclui a adoção de outras
medidas entendidas como pertinentes e eficientes por parte das empresas de transporte público
interestadual de passageiros que operam no Estado de Rondônia.

Fica fixado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento desta
Recomendação, para manifestação acerca do acatamento, ou não, de seus termos.

A resposta quanto ao acatamento da presente Recomendação deverá ser
encaminhada a esta PR-RO pela ANTT.
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A presente Recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto
aos fatos e providências ora indicados. A omissão na remessa de resposta no prazo
estabelecido será considerada como recusa ao cumprimento da Recomendação, o que poderá
ensejar a adoção de providências extrajudiciais e judiciais cabíveis, em face da violação dos
dispositivos legais acima referidos.

 

Porto Velho, 25 de junho de 2020.

 

 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão

Notas

1. ^ Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre a temática da pessoa
idosa.
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