
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 26 DE 6 DE SETEMBRO DE 2017

Ref. Procedimento Preparatório nº 1.26.001.000051/2017-16

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no

exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República;

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição

Federal;

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o

inquérito civil e a ação civil pública na tutela dos interesses transindividuais (art. 129, inc. III, da

CF/88);

CONSIDERANDO  ser  função  do  Ministério  Público  zelar  pela  observância  dos

princípios constitucionais e pelo respeito do Poder Público e serviços de relevância pública aos

direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88);

CONSIDERANDO o que consta do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado

a partir de representação apresentada por JOSÉ INÁCIO ESTEVAM DOS SANTOS, noticiando

possível  irregularidade  praticada  pela  empresa  de  transporte  rodoviário  AUTO  VIAÇÃO

PROGRESSO S/A,  uma vez  que  esta  teria  se  negado a conceder  passagens  gratuitas  da  linha

convencional Petrolina/PE – Campina Grande/PB.

CONSIDERANDO que a referida empresa, oficiada a se manifestar acerca dos termos

da representação, informou que cumpre fielmente a legislação, concedendo passe livre às pessoas

deficientes que preenchem os requisitos legais, e que possui prévia autorização confiada pela ANTT

para  operar  em horário  convencional  apenas  às  terças-feiras  da  linha  Petrolina/PE  –  Campina

Grande/PB,  saindo de Petrolina/PE às  19h30min e de  Campina  Grande/PB às  17h,  inexistindo

obrigatoriedade para a concessão do benefício da gratuidade em dias diversos ao autorizado pela

agência reguladora.

CONSIDERANDO que a ANTT, oficiada a se manifestar,  informou que a oferta da

linha em apenas um dia da semana, com um serviço convencional,  não constitui  infração, pois



atende  ao  mínimo  exigido  e  que  no  caso  em  comento  não  restaram  comprovadas  quaisquer

irregularidades por parte da Empresa AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A.

CONSIDERANDO que o termo de declaração de fl. 77, datado em 03/08/2017, consta

informação de que o representante mais uma vez não conseguiu adquirir o bilhete passe livre para

linha convencional Petrolina/PE –Maceió/AL, sob a mesma justificativa de que o ônibus estava

lotado, mesmo sendo o dia da semana estipulado pela empresa para a referida viagem – todo sábado

da semana.

CONSIDERANDO o disposto  na  Resolução nº  23,  de 17 de setembro de 2007,  do

Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006,

alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010;

CONSIDERANDO que o presente procedimento administrativo foi instaurado em 18 de

janeiro de 2017 (art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP), sem que tenham sido finalizadas as

apurações, as quais, todavia, devem ser complementadas;

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP,

o presente procedimento administrativo em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando a adoção

das seguintes providências:

1 – Oficie-se à empresa AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A, com cópia do quadro de

horários da linha convencional Petrolina/PE – Maceió/AL retirado do site da ANTT, para que se

manifeste acerca dos novos fatos apresentados.

Em cumprimento à Resolução nº 87/2006-CSMPF, com as alterações promovidas pela

Resolução nº 106/2010-CSMPF:

a) Autue-se a presente Portaria, juntamente com o presente Inquérito Civil;

b)  Comunique-se  à  5ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  por  meio  eletrônico,

informando da sua instauração, em observância ao art. 6º da Resolução n.º 87/2006, enviando cópia

desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução

nº 87/2006;

c)  Obedeça-se,  para  a  conclusão  deste  Inquérito  Civil,  o  prazo  de  01  (um)  ano,

consoante  estabelecido  no art.  9º  da  Resolução n.º  23/2007-CNMP e  art.  15  da  Resolução  n.º

87/2006-CSMPF, devendo o Cartório realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos

autos após o seu transcurso.

MARA ELISA DE OLIVEIRA
Procuradora da República
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