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Inquérito Civil nº. 115.2020.000429 

Propac nº 048/2020 

 

RECOMENDAÇÃO 

 (vide número no canto inferior esquerdo da página) 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, representado legalmente pela 42ª Promotoria de Justiça da Comarca 

de Natal, com atribuições na defesa dos direitos da pessoa com deficiência e do 

idoso, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e III, 

da Constituição Federal, no artigo 26, incisos I e V, e artigo 27 e parágrafo único, 

inciso IV, da Lei Federal de nº. 8.625/93, no artigo 69 e parágrafo único, alínea 

"d", da Lei Complementar Estadual nº 141/96 e no artigo 59 da Resolução n°. 

012/2018-CPJ/RN, e 

 

 A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, representada pela 10ª Defensoria Cível de Natal, com atribuições na 

tutela coletiva, com fulcro no artigo 134 da Constituição Federal, no artigo 1º da 

Lei Complementar nº 80/94 e na Resolução nº 49/2013 do CSDP/RN; 

 

  CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição essencial 

à função jurisdicional do Estado, cabendo-lhe zelar pelo efetivo respeito dos 

Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
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na Constituição, promovendo as medidas necessárias à defesa dos interesses 

difusos, coletivos e individuais indisponíveis1; 

 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública do Estado “é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, 

a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 

graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral 

e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta 

Constituição Federal ”, possuindo como função institucional exercer a defesa dos 

interesses individuais e coletivos do idoso2; 

 

   CONSIDERANDO que 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, consoante prescreve o artigo 230 da Constituição Federal de 1988; 

 

  CONSIDERANDO que a Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso – 

nos termos do art. 39, assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 

públicos urbanos e semi-urbanos aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos; 

 

  CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 179 de 02/01/2019 

alterou a Lei Complementar nº 149 de 18 de maio de 2015 e a Lei Complementar 

nº 153 de 03 de agosto de 2015, passando a reger a organização do Sistema 

Municipal de Serviços Públicos de Transportes Coletivos Urbanos de 

 
1Art. 127 e 129 da Constituição Federal. 

2 Art. 4º, inciso XI, da Lei Complementar nº 80/94. 
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Passageiros de Natal, com previsão expressa de gratuidade para idosos no 

transporte coletivo público urbano; 

 

CONSIDERANDO que o artigo 39 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 

nº 10.741/2003) estabelece que “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”, bastando, para tal, a apresentação de um 

documento de identificação civil e que “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.” 

 

  CONSIDERANDO o disposto no art. 9º, da Lei Complementar Nº 

179 de 02/01/2019, que disciplina, no âmbito municipal “a gratuidade do idoso 

será gradualmente estendida, de modo alcançar os 60 (sessenta) anos de idade 

até o quinto ano do início do contrato de concessão devidamente celebrado; 

 

  CONSIDERANDO, ainda, que o supracitado dispositivo da 

legislação municipal, em seu §1º, explicitamente veda a cobrança e restrição ao 

acesso aos veículos de transportes coletivos urbanos, bastando ao idoso 

enquadrar-se nos critérios estabelecidos em lei3; 

 

 
3Art. 9º, § 1º Ficam isentos da apresentação do Cartão de Gratuidade as pessoas idosas 

que se enquadrarem nos critérios estabelecidos, sendo suficiente para o seu acesso 

gratuito sem qualquer restrição aos veículos de transportes coletivos urbanos, 

apresentação de sua carteira de identidade ou documento com foto, que comprove a 

sua idade. 
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  CONSIDERANDO que o transporte público se enquadra como um 

dos serviços públicos e atividade essencial à população, incluindo-se nesta os 

idosos, que assim como qualquer outro cidadão tem o direito de ir e vir e 

necessita se movimentar na Cidade do Natal, seja para fins de exercício livre do 

direito ao trabalho, seja para acesso aos serviços públicos de saúde (consultas 

médicas, exames, procedimentos cirúrgicos) ou de assistência social, ou, ainda, 

para o percebimento dos seus benefícios previdenciários e assistenciais em 

instituições financeiras; 

 

  CONSIDERANDO o Decreto nº 12.011, de 28/07/2020, que 

estabelece novas regras para o serviço público de transporte coletivo de 

passageiros no âmbito do Município do Natal, dentro do conjunto de medidas 

para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, e dá outras providências; 

 

  CONSIDERANDO que foram veiculadas informações, através das  

redes sociais,4 de que as empresas de ônibus que operam em Natal formalizam 

pedido à STTU (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) para, durante a 

pandemia do novo coronavírus, restringir o acesso de idosos ao transporte 

público municipal, em horários preestabelecidos; 

 

 CONSIDERANDO que a possibilidade de positivação de tal 

autorização quanto à restrição da gratuidade para idosos no período da 

pandemia, e sua consequente implantação, além de não encontrar respaldo em 

qualquer recomendação sanitária vigente, viola frontalmente o Ordenamento 

Jurídico Pátrio, promovendo obstrução ao direito fundamental de ir e vir e a 

própria dignidade das pessoas idosas, sobretudo por impor danos irreparáveis 

 
4https://www.instagram.com/p/CEpjJn5hS_u/?igshid=5l3lo294g6kj; 
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ao desenvolvimento das suas atividades diárias, além de prejuízo de ordem 

financeira; 

 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o 

pedido de suspensão de liminar nº 1309, decidiu pela ilegalidade da medida 

extrema de restrição do direito de ir e vir das pessoas maiores de 60 anos de 

idade sem recomendação técnica e fundamentada da ANVISA. 

 

 CONSIDERANDO que não há parecer técnico e emitido pela 

ANVISA, na forma do artigo 3º, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 13.979/2020, que 

coadune com a adoção de medida extrema dessa magnitude, cerceando o direito 

de ir e vir dos longevos;  

  

 RESOLVE RECOMENDAR ao Município de Natal, através da 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), o que segue, 

 

1. Que se abstenha de autorizar medida restritiva de direitos, nitidamente ilegal, 

gerando discriminação desrazoada às pessoas idosas, grupo social 

hipervulnerável ao qual deve ser garantindo, assim como aos demais cidadãos, 

o acesso ao transporte público coletivo seguro e eficaz; 

2. Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para que Prefeitura encaminhe 

a 42ª Promotoria de Justiça de Natal e a 10ª Defensoria Cível de Natal (e-mail 

funcional: tutelacoletiva@dpe.rn.def.br) a comprovação do cumprimento integral 

da presente Recomendação. 

 

  À Secretaria Ministerial para publicação no DOE e Portal da 

Transparência. Além de providenciar o envio da aludida Recomendação ao 

Prefeito Álvaro Dias. 

mailto:42pmj.natal@mprn.mp.br
mailto:42pmj.natal@mprn.mp.br


 
 
42ª 

Promotoria de Justiça da Comarca de Natal 
 

Direitos Coletivos do Idoso – Acessibilidade e 
Curatela 

Rua dos Tororós, 1839, Lagoa Nova, Natal/RN, 
Telefone: (84) 99994-8335 – (84) 99614-5383 

E-mail: 42pmj.natal@mprn.mp.br 

 

 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
Avenida Senador Salgado Filho, 2868b, bairro de Lagoa 
Nova, Natal-RN, Cep. 59.075-000, telefone: 3232-9758 

e-mail: tutelacoletiva@dpen.rn.def.br 

 

 

 

    Natal-RN, 04 de setembro de 2020. 

 

 

Suely Magna de Carvalho Nobre Felipe 

 Promotora de Justiça 

 

 

Cláudia Carvalho Queiroz 

Defensora Pública do Estado 
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