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Gabinete Senador ACIR GURGACZ

DE 2016

Altera ao artigo 39 da Lei nº 10.741,
de 01 de outubro de 2003, que
dispõe sobre Estatuto do Idoso e dá
outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º - O artigo 39 da Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003,
passa vigorar com a seguinte redação:
“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 perante o poder público responsável pelos serviços descritos
no “caput”, para a sua habilitação ao benefício.
§ 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.
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§ 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária
da legislação local dispor sobre as condições para exercício do
benefício nos meios de transporte previstos no “caput” deste artigo,
incluindo a definição da fonte de recursos financeiros extra
tarifários para o custeio da gratuidade.
§ 4o O poder público local priorizará o atendimento
dos idosos quanto ao cumprimento do teor do parágrafo 1°”.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
O Estatuto do Idoso regulamentou o benefício da gratuidade no
transporte público coletivo para os maiores de 65 anos, conforme previsto
no artigo 230 da Constituição Federal.
Com passar dos anos, tem se observado interpretações dúbias
na aplicabilidade o citado dispositivo legal, com relação a comprovação
da condição de idoso para fazer jus ao benefício da gratuidade, conforme
previsto no parágrafo 1º do artigo 39.
A atual redação do parágrafo 1º dispõe que o idoso apresente
qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Contudo, não
disciplina a quem o beneficiário deverá comprovar a sua idade para
utilização do seu direito.

Senado Federal – Praça dos Três Poderes – Ala Senador Tancredo Neves – Gabinete 56 - CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone:
+55 (61)do
3303-3131
Parte integrante
do Avulso
PLS nº 328 de 2016.

Página 3 de 6

SF/16394.34070-50

entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério

Esta lacuna na lei tem gerado muitos conflitos desnecessários
no exercício da gratuidade dos idosos nos sistemas de transporte público
de algumas cidades, face prerrogativa do poder público local em
regulamentar o serviço (Art. 30, inciso V da CF), estabelecendo todos os
procedimentos para utilização deste serviço público, inclusive para o
exercício da gratuidade.

Além da obrigação constitucional, o poder público responsável
pelo transporte coletivo é obrigado a atender a duas legislações federais
aplicáveis a este serviço público, a Lei nº 8.987/95 (Lei das Concessões)
e a Lei nº 12.587/2012 (Lei de Mobilidade Urbana).
Em ambas as leis é garantido a todo usuário o direito receber
um “serviço adequado”, ou seja, um serviço que compreenda a
modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua
conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço (Art. 6º Lei nº
8.987/95).
No cumprimento da obrigação de ofertar um serviço adequado
ao usuário, a maioria das cidades brasileiras que dispõem de serviços de
transporte público coletivo tem adotado sistemas de bilhetagem
eletrônica.
Esse sistema se caracteriza por procedimentos relacionados ao
cadastramento de usuários do serviço de transporte coletivo, sejam
pagantes ou beneficiários de gratuidades, bem como pela automação das
vendas, pagamento e arrecadação das tarifas referentes às passagens
dos transportes públicos.
Os procedimentos da bilhetagem eletrônica permitem que o
poder público melhore a gestão da rede de transportes, possibilitando
identificar as carências do sistema de transporte coletivo e assim melhora
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Dessa forma, a presente proposta legislativa visa sanar a lacuna
legal existente e permitir que o poder público dos municípios cumpra a
sua obrigação de ofertar um serviço de transporte coletivo adequado,
conforme estabelecido na legislação.
Assim, estamos convencidos que esta iniciativa merecerá o
acolhimento por parte dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, 01 de Setembro de 2016.

Senador Acir Gurgacz
(PDT-RO)

LEGISLAÇÃO CITADA:

1. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003
Art. 39

Senado Federal – Praça dos Três Poderes – Ala Senador Tancredo Neves – Gabinete 56 - CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone:
+55 (61)do
3303-3131
Parte integrante
do Avulso
PLS nº 328 de 2016.

Página 5 de 6

SF/16394.34070-50

a otimização da frota de veículos, distribuídos em linhas e horários
específicos.
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artigo 230
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artigo 6º
Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003 - ESTATUTO DO IDOSO - 10741/03
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