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CONSULTA No 86/2015

Procedimento (originário) nº MPPR-0046.15.047344-8

EMENTA:  Serviço  público  de  transporte  metropolitano.
Alterações na gestão. Ruptura de convênio entre COMEC
e URBS. Necessária governança interfederativa. Função
pública  de  interesse  comum.  Permanência  irregular  de
contratos precários. Licitação. Planejamento, regulação e
fiscalização públicos. Indelegabilidade do poder de polícia
e do controle da concessão. Prévia pesquisa de origem e
destino.  Bilhetagem  eletrônica.  Transparência  das
informações. Repercussões tarifárias. Fiscalização.

Em liça procedimento da 5a Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio

Público,  Foro  Central  da  Comarca  da  Região  Metropolitana  de  Curitiba,

encaminhado a  este  Centro  de Apoio  Operacional  às  Promotorias  de Justiça  de

Habitação  e  Urbanismo  referente  a  procedimento  preparatório  instaurado  para

apurar  possível  fraude na bilhetagem eletrônica  do transporte público da Região

Metropolitana de Curitiba (RMC).

Consta no bojo do documento questionamentos encaminhados à COMEC, em

suma,  acerca  da  administração  e  gestão  financeira  do  sistema  de  bilhetagem

eletrônica (SBE); resposta da COMEC acerca da gestão e operação do Sistema de

Bilhetagem  Eletrônica  que  foram  delegados  às  concessionárias  e  à  Associação

Metrocard; esclarecimentos por parte do Secretário de Estado do Desenvolvimento

Urbano acerca das atribuições institucionais (fls. 1/5).
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Por fim, é solicitado posicionamento à luz dos novos marcos legais sobre o

tema, bem como da (im)possibilidade de delegação do poder de polícia da COMEC

no caso do atual funcionamento do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte

coletivo metropolitano de Curitiba.

É o relato.

1. Planejamento do Serviço Público de Transporte Metropolitano

A disponibilização de meios de transporte é fundamental para que os fluxos

de produtos, pessoas, capital, tecnologias e informação entre setores e espaços não

só ocorram,  mas sejam densificados.  Com este  fim,  o planejamento  regional  da

mobilidade  deve  ser  pautado  por  uma  abordagem  interdisciplinar,  integrada  e

abrangente  voltada  para  um  desenvolvimento  regional  equilibrado  e  para  a

organização  física  do  espaço.  Tal  abordagem  é  importante,  pois,  considera  a

mobilidade como um dos elementos essenciais para a inserção de Estado, região e

municípios na divisão social do trabalho, conforme argumenta Moura1 (2009). 

A Constituição Federal, no seu Artigo 30, inciso V, atribui aos municípios a

competência de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo,

que tem caráter essencial. Tal redação é acompanhada pela Constituição Estadual

do  Paraná  onde  consta,  no  Art.  21.,  que  o  Estado  instituirá,  mediante  lei

complementar,  regiões  metropolitanas,  aglomerações  urbanas  e  microrregiões,

constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização,

1 MOURA, R. Arranjo urbano-regionais no Brasil: uma análise com foco em Curitiba. 2009. 242 p.
Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Geografia, UFPR.
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o  planejamento  e  a  execução  de  funções  públicas  de  interesse  comum2,

assegurando-se  a  participação  dos  Municípios  envolvidos  e  da  sociedade  civil

organizada na gestão regional.

Com  a  promulgação  do  Estatuto  da  Metrópole,  esse  entendimento  foi

consolidado no  parágrafo  único  do Artigo  3°,  ao  reger  que  Estado  e  Municípios

inclusos  em  região  metropolitana  ou  em  aglomeração  urbana  formalizada  e

delimitada deverão promover a governança interfederativa3 e que, nela, deverão ser

respeitados,  dentre  outros,  o  princípio  de  compartilhamento  de  responsabilidade

para a promoção do desenvolvimento urbano integrado (Art. 6º, II).

De acordo com o Ministério das Cidades4 (2015, p. 120),

Uma  gestão  metropolitana  é  necessária  para  prover  a  mobilidade
intramunicipal  e  intrametropolitana  com  redes  de  serviços  estruturadas,
coordenadas e complementares, integrando os municípios envolvidos e o
governo estadual nos processos de planejamento e de gestão por meio da
construção de redes intermodais, integradas operacional e tarifariamente.

Em se tratando do planejamento do transporte metropolitano, é importante

que sejam consideradas intervenções capazes de assegurar a articulação entre as

cidades, orientada para as pessoas, de forma a garantir o acesso por meio de um

tráfego livre, inclusive nas vias principais de circulação, priorizando os transportes

coletivos de passageiros (LACERDA5, 2000; GOMIDE6, 2003).

2Função pública de interesse comum: politica pública ou ação nela inserida cuja realização por parte
de um Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes (Art. 2º, II,
Estatuto da Metrópole).
3Governança  Interfederativa:  compartilhamento  de  responsabilidades  e  ações  entre  entes  da
Federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse
comum (Art, 2º, IV, Estatuto da Metrópole).
4 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade
Urbana. SEMOB: 2015.
5LACERDA, Norma; MENDES ZANCHETI, Sílvio; DINIZ, Fernando.  Planejamento metropolitano:
uma proposta de conservação urbana e territorial. EURE (Santiago),  Santiago ,  v. 26, n. 79, p. 77-
94, dic.  2000 
6GOMIDE. Transporte urbano e inclusão social: elementos para políticas públicas. 2003. 
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À  luz  dessa  finalidade,  é  desejável  e  primordial  a  integração  entre  os

municípios  para  a  viabilização  de  serviços  e  outras  ações  que  demandam

coordenação e articulação de planos e investimentos (BRASIL7, 2005). “Para isso,

além da associação intermunicipal é necessária a articulação de todos os níveis de

governo para o tratamento de questões de interesse comum e no equacionamento e

encaminhamento  dos  planos,  programas  e  ações”,  atrelada  à  participação  dos

usuários nas decisões e na gestão dos sistemas (BRASIL, 2005, p.12).

Para tanto, tem-se como imprescindível que sejam considerados os diversos

modais  e  condições  de  mobilidade,  atrelados  às  diferentes  situações  que

apresentam  as  cidades  brasileiras  em  termos  de  características  regionais,  de

demandas decorrentes do tamanho populacional e do desenvolvimento econômico-

social e institucional (BRASIL, 2005, p.9).

Dentre  as  diretrizes  específicas  voltadas  à  governança  interfederativa

apresentadas no Art. 7º do Estatuto da Metrópole, destaca-se: 

I – implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento e
de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano e às políticas
setoriais afetas às funções públicas de interesse comum;
II – estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa
das funções públicas de interesse comum;
III – estabelecimento de sistema integrado de alocação de recursos e de
prestação de contas;
(…)
V – participação  de  representantes da sociedade civil  nos  processos de
planejamento e de tomada de decisão, no acompanhamento da prestação
de serviços e na realização de obras afetas às funções públicas de interesse
comum;

De  forma  a  orientar  o  planejamento  regional,  o  Estatuto  da  Metrópole

estabelece que deverão ser utilizados i) plano de desenvolvimento urbano integrado

7BRASIL.  Ministério  das  Cidades.  Mobilidade  e  política  urbana:  subsídios  para  uma  gestão
integrada / Coordenação de Lia Bergman e Nidia Inês Albesa de Rabi. Rio de Janeiro: IBAM, 2005
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e  ii)  planos  setoriais  interfederativos,  cuja  abordagem  abrangerá  o  conjunto  de

Municípios que compõem a unidade territorial urbana, considerando áreas urbanas e

rurais, aprovado mediante lei estadual (Art. 9º; Art.10; Art.12).

Além da obrigatoriedade da participação no seu processo de elaboração e

publicidade dos documentos e informações produzidos, o Estatuto estabelece como

elementos mínimos para a gestão metropolitana, além de outros:

I  – as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo
projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos;
(…) 
IV – as diretrizes quanto à  articulação intersetorial  das políticas públicas
afetas à unidade territorial urbana;
(Art. 12, §1º; ESTATUTO DA METRÓPOLE)

Em se tratando do planejamento da mobilidade, especificamente, a Política

Nacional de Mobilidade apresenta como princípios, dentre outros, a equidade no

acesso dos cidadãos ao serviço do transporte público coletivo eficiente, eficaz e

efetivo, além da justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos

diferentes modos e serviços (Art. 5º).

Dentre  os  objetivos  do  diploma  legal,  destaca-se  os  de  reduzir  as

desigualdades  e  promover  a  inclusão  social,  promover  o  acesso  aos  serviços

básicos e equipamentos sociais e proporcionar melhoria nas condições urbanas da

população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade (Art. 7º). 

Na prestação de serviços  de transporte  público  coletivo,  a  Lei  da  Política

Nacional da Mobilidade é imperativa ao estabelecer que o poder público delegante

deverá  realizar  atividades  de  fiscalização  e  controle  dos  serviços  delegados,

preferencialmente em parceria  com os demais entes federativos (Art.  13).  Nesse

sentido, na prática da governança interfederativa para a prestação da função pública

de  interesse  comum,  qual  seja,  a  de  transporte  público  coletivo,  é  decretado  o
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compartilhamento de responsabilidade entre os municípios pertencentes à região

metropolitana ou aglomeração urbana, juntamente com o poder público delegante do

serviço,  que  deve  acontecer  acompanhado  da  participação  da  população  no

planejamento, fiscalização e avaliação da mobilidade.

Isso,  pois,  tal  qual  estabelece o diploma legal,  os usuários têm direito  de

receber  serviço adequado,  serem informados,  em linguagem acessível  e  de fácil

compreensão, nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, de forma

gratuita  e  acessível,  sobre  itinerários,  horários,  tarifas  dos  serviços  e  modos  de

interação  com  outros  modais,  além  dos  padrões  estabelecidos  de  qualidade  e

quantidade  dos  serviços  ofertados,  bem  como  os  meios  para  reclamações  e

respectivos prazos de resposta (Art. 14).

No que se refere à atuação do Estado, a lei determina que:

Art. 17. São atribuições dos Estados:
I. prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços
de  transporte  público  coletivo  intermunicipais  de  caráter  urbano,  em
conformidade com o § 1º do art. 25 da Constituição Federal;
II. propor política tributária específica e de incentivos para a implantação da
Política Nacional de Mobilidade Urbana; e
III.  garantir  o apoio e promover a integração dos serviços nas áreas que
ultrapassem os limites de um Município, em conformidade com o § 3º do art.
25 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Os Estados poderão delegar aos Municípios a organização
e a prestação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal de
caráter  urbano,  desde  que  constituído  consórcio  público  ou  convênio  de
cooperação para tal fim.

De forma a viabilizar o planejamento, gestão e avaliação dos sistemas de

mobilidade, deverão ser contemplados:

I a identificação clara e transparente dos objetivos de curto, médio e longo
prazo;
II a identificação dos meios financeiros e institucionais que assegurem sua
implantação e execução;
III  a  formulação  e  implantação  dos  mecanismos  de  monitoramento  e
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avaliação sistemáticos e permanentes dos objetivos estabelecidos; e
IV a definição das metas de atendimento e universalização da oferta  de
transporte público coletivo, monitorados por indicadores preestabelecidos.
(LEI POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA, Nº12.587/2012; Art.
21)

Seguindo essa perspectiva, estabelece-se como importante a construção de

indicadores qualitativos e quantitativos, atrelados a metas de curto, médio e longo

prazos previstas para o sistema, capazes de orientar a avaliação da mobilidade por

gestores  e  sociedade  civil.  Para  tanto,  é  substancial  que tais  indicadores sejam

publicizados, amparados por uma política que favoreça a sua confrontação. 

Gomide (2003, p.32) corrobora com o exposto, ao justificar que “a construção

de sistemas de informações de transportes urbanos, com a adoção de indicadores

de acesso aos serviços, pode colaborar em muito para a identificação de áreas que

merecem ações, na priorização de projetos, na formulação de novas soluções e na

avaliação de eficácia das ações implementadas”.

O  planejamento  e  coordenação  dos  diferentes  modais,  avaliação  e

fiscalização dos serviços com o monitoramento de desempenhos, implantação da

política  tarifária,  disponibilização  das  informações  acerca  do  serviço  (tais  como,

itinerários, frequências e padrão de qualidade) e a garantia dos direitos dos usuários

estão sob responsabilidade dos órgãos gestores dos entes federativos incumbidos

do  planejamento  e  gestão  do  sistema  de  mobilidade  (Art.  22;  LEI  POLÍTICA

NACIONAL DE MOBILIDADE). 

A receita advinda dos serviços de transporte urbano deve ser aplicada em

infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não

motorizado, bem como no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte

público,  tal  qual  especifica  o  inciso  III,  Art.  23,  da  Lei  da  Política  Nacional  de

Mobilidade.
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2. Licitação do Serviço Público de Transporte Metropolitano

A prestação dos serviços públicos – dentre os quais, o de transporte público

coletivo – deve estar regulada de forma a proteger os interesses dos usuários e da

sociedade. Para Gomide (2003, p. 25), “a regulação condiciona o nível da oferta, a

qualidade e as tarifas dos serviços públicos”.

Com  vistas  a  um  adequado  planejamento  do  setor  de  transporte,  é

imprescindível a realização de Pesquisa de Origem e Destino com o diagnóstico,

dimensionamento dos fluxos existentes e estimativa do número de usuários de forma

a  subsidiar  questões  afetas  à  definição  de  quais  são  os  modais  possíveis,  as

alternativas  aplicáveis  e  as  medidas  mais  adequadas  a  serem  implantadas,

considerando o atendimento à demanda de determinada região (CAMPOS8, 2013,

p.1). 

Um dos  elementos  fundamentais  para  que  tal  projeção  seja  possível  é  a

Pesquisa de Origem e Destino que, a partir  do recorte de análise e metodologia

aplicada,  tem como objetivo  registrar  o  padrão  da  demanda atual  e  subsidiar  a

prospecção  da  demanda  futura  de  viagens  da  população,  dimensionadas

compativelmente com o perfil socioeconômico avaliando, dentre outros elementos,

as características dos deslocamentos das pessoas, o motivo da viagem, o horário e

o tempo de percurso, além dos meios de transporte utilizados. 

Conforme estabelecido  na  Carta  Magna,  no  seu  Art.  175,  cabe  ao  Poder

Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Tal direcionamento é

regulamentado, também e da mesma forma, na Constituição do Estado do Paraná,

8 CAMPOS, V. B. G.  Planejamento de transportes:  conceitos e modelos. 1. ed. Rio de Janeiro:
Interciência, 2013. 188p.: il.;25 cm
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no seu Art. 146.

Isso,  pois,  tal  qual  é  explicitado  na  Lei  das  Licitações  e  dos  Contratos

Administrativos (Lei nº 8.666/1993, Art. 3º), 

a licitação destina-se a garantir observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional  sustentável  e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa,  da vinculação ao instrumento convocatório,  do julgamento
objetivo e dos que lhe são correlatos.
(…)
§3º A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os
atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a
respectiva abertura.

Especificamente  no  que  se  refere  ao  transporte  coletivo,  a  Constituição

Estadual do Paraná assegura que nas delegações de novas linhas de transporte

coletivo de passageiros, a serem implantadas no Estado, bem como nas renovações

e prorrogações das mesmas, é vedada a cláusula de exclusividade (Art. 146, §2º).

A exigência de processo licitatório para a concessão ou permissão do serviço

de transporte público coletivo está prevista, igualmente, na Lei da Política Nacional

de Mobilidade (Lei nº12.587/2012). No edital da licitação deverá constar o regime

econômico  financeiro,  sendo  a  tarifa  de  remuneração  de  serviço  de  transporte

público coletivo resultante do processo licitatório da outorga do poder público (Art. 9).

Mais adiante, o diploma legal regulamenta que,

Art.  10.  A contratação  dos  serviços  de  transporte  público  coletivo  será
precedida de licitação e deverá observar as seguintes diretrizes:
I. fixação de metas de qualidade e desempenho a serem atingidas e seus
instrumentos de controle e avaliação;
II.  definição  dos  incentivos  e  das  penalidades  aplicáveis  vinculadas  à
consecução ou não das metas;
III. alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os contratados e o
poder concedente;
IV. estabelecimento das condições e meios para a prestação de informações
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operacionais, contábeis e financeiras ao poder concedente; e
V.  identificação  de  eventuais  fontes  de  receitas  alternativas,
complementares,  acessórias  ou  de  projetos  associados,  bem  como  da
parcela destinada à modicidade tarifária.
(LEI DA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE, nº12.587/2012).

Nos casos de subsídio tarifário ao custeio da operação do transporte público

coletivo deverá estar  definido em contrato,  baseado em critérios transparentes e

metas  de  produtividade  e  eficiência,  o  objetivo,  a  fonte,  a  periodicidade  e  o

beneficiário (LEI DA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE, nº12.587/2012, Art. 10,

Parágrafo único).

Ulteriormente, neste tópico, remete-se à Nota Técnica Conjunta 01/20159 e à

Recomendação  Administrativa  Conjunta  01/201510,  vez  que  a  concessão  do

transporte metropolitano, na medida em que caracteriza função pública de interesse

comum,  acha-se  regida,  hodiernamente,  pelo  Estatuto  da  Metrópole  (Lei

13.089/2015) e pelo entendimento do STF assentado na ADI 1842/RJ11.

3. Bilhetagem eletrônica no Transporte da Região Metropolitana de Curitiba

Ainda  que  seja  cada  vez  mais  consensual  o  posicionamento  de  que  os

serviços  de  transporte  coletivo  devem  ser  organizados  como  uma  rede  única,

complementar e integrada, a adoção de medidas que viabilizem tal cenário não se

caracteriza  como  prática  comum  na  maioria  das  cidades  brasileiras.  Conforme

9 Vide: 
http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/NOTA_TECNICA_CONJUNTA_01_2015_
Transporte_e_Mobilidade_Urbana.pdf 
10 Disponível em: 
http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/Recomendacao_Administrativa_Conjunta_n
01_2015_Transporte_Metropolitano_COMEC.pdf 
11 Vide: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/STF_reg_metro.pdf 
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conclui o Ministério das Cidades (2015, p. 63), “sem uma política tarifária integrada,

cada  linha  é  operada  de  forma  praticamente  isolada  do  restante  do  sistema,

limitando  as  possibilidades  de  deslocamento  das  pessoas,  superpondo  serviços

desnecessariamente e encarecendo a operação do sistema como um todo”.

Até janeiro de 2015, a URBS – empresa de economia mista que controla o

sistema de transporte público da capital paranaense – era o ente responsável pela

gestão do transporte na Região Metropolitana de Curitiba, entre os 11 municípios

que compunham a Rede Integrada de Transporte (RIT).

Em fevereiro de 2015, foi firmado o Termo de Encerramento Parcial entre os

órgãos do Estado do Paraná e o Município de Curitiba do Convênio de Integração

que mantinha a RIT, ocorrendo a formalização da atribuição da gestão do transporte

coletivo metropolitano à COMEC, autarquia estadual  do Governo do Paraná,  por

meio da Portaria nº26/2015. Trata-se, portanto, do ente responsável, hoje, por fazer

cumprir  o  prescrito  na  Política  Nacional  de  Mobilidade Urbana e no Estatuto  da

Metrópole, no que se refere ao transporte público coletivo regional e elementos que

o compõem. 

Em síntese, no modelo de competências atualmente regulamentado pela Lei

Complementar  Estadual  153/201312 (que  ainda  deverá  adequar-se  à  governança

12 Art. 1º O transporte coletivo público intermunicipal de passageiros do Estado do Paraná, como
serviço público, terá sua organização, gerenciamento e planejamento providos pela Administração
Pública Estadual.
(...)

§ 2º No âmbito da Administração Pública Estadual, as competências para delegação do serviço de
transporte coletivo público intermunicipal de passageiros entre os Municípios de Adrianópolis, Agudos
do Sul,  Almirante  Tamandaré,  Araucária,  Balsa Nova, Bocaiúva do Sul,  Campina Grande do Sul,
Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor
Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras,
Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná,
da Região Metropolitana de Curitiba,  bem como as funções fiscalizatórias,  de planejamento e de
gestão do mesmo serviço serão exercidas pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba -
COMEC, criada pela Lei Estadual nº 6.517, de 02 de janeiro de 1974.

11

mailto:urbanismo@mppr.mp.br


Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e
Urbanismo

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – urbanismo@mppr.mp.br

(2a Versão Consolidada)

federativa  prevista  no  art.  25,  §3o da  Constituição  Federal  e  na  Lei  Federaç

13.089/2015), cabe ao Estado – e, neste caso, à COMEC -, prestar os serviços de

transporte  público  coletivo  intermunicipais  de  caráter  urbano,  diretamente  ou por

delegação;  propor  política  tributária  específica  de  incentivos  à  implantação  da

Política Nacional de Mobilidade Urbana; e garantir apoio e promover integração dos

serviços nas áreas que ultrapassem os limites de um município.

Ocorre  que  a  mudança  do  órgão  responsável  pela  gestão  do  transporte

coletivo  metropolitano  não  foi  efetivada  de  forma  adequada  e,  tampouco,

transparente,  condicionando o sistema a uma oferta  desintegrada e incompatível

com a demanda. Nesta nova estrutura, os valores cobrados pelo serviço variam de

acordo com os trajetos entre 18 municípios, por meio de linhas integradas e não

integradas, e estão divididos em quatro degraus tarifários. Com isso a mobilidade

dos munícipes pertencentes  aos municípios  da Região Metropolitana de Curitiba

ficou comprometida, principalmente, tendo em vista i) o aumento da tarifa – que até o

mês de março sofreu três alterações –, estando a atual variando entre R$3,70 e

R$4,70  para  as  linhas  integradas  e  entre  R$3,90  e  R$5,70  para  as  linhas  não

integradas, a depender do “degrau tarifário” ao qual o município integra; ii) a redução

das linhas metropolitanas integradas que faziam a conexão entre os municípios.

Esse contexto fere o direcionamento do Ministério das Cidades (2015, p.63),

segundo o qual “o sistema de transporte coletivo deve ser organizado na forma de

uma  única  rede,  com  os  diversos  modos  de  transporte  com  integração  física,

operacional  e  tarifária,  independentemente  de  quem  os  opere,  inclusive

considerando  os  serviços  sob  gestão  de  outros  níveis  de  governo  (estadual  e

federal)”.

Não obstante a ruptura do sistema integrado sem sua substituição por, pelo
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menos,  um  sistema  de  integração  equivalente,  não  está  explícito  como  o  novo

regime do serviço  de transporte  coletivo  metropolitano funciona.  Quer  dizer,  não

estão claros os itinerários e extensões das linhas e a razão das alterações; quais

foram  mantidas,  suprimidas  e  eliminadas;  e  os  pontos  e  tipos  de  integração.

Tampouco foram divulgados – e até mesmo estabelecidos - os padrões qualitativos

dos  serviços  ofertados,  bem  como  os  meios  de  avaliação  e  monitoramento  do

sistema  e  os  canais  para  reclamações  dos  usuários  e  respectivos  prazos  de

resposta,  conforme  exige  a  Lei  da  Política  Nacional  de  Mobilidade  Urbana

(nº12.587/2012). Tal situação regressiva implica em intolerável retrocesso social.

Da mesma forma, não foram publicizados os critérios que embasaram os três

reajustes  da  tarifa,  que  deveriam  estar  pautados  em  indicadores,  fórmulas  e

parâmetros  a  serem utilizados  no  julgamento  técnico  e  econômico-financeiro  da

proposta,  contrapondo-se  ao  que  rege  o  Art.  18  da  Leis  das  Concessões

(nº8.987/1995)  e  o  Art.  9º  da  Lei  da  Política  Nacional  de  Mobilidade  Urbana

(nº12.587/2012), que regulamenta que a revisão das tarifas só poderá ocorrer em

caráter  excepcional  e  desde  que  observado  o  interesse  público,  com  a

demonstração de sua cabal necessidade.

Para Silveira e Cocco13 (2013, p. 4), é crucial que seja estabelecida uma tarifa

justa de transporte público coletivo, especialmente se considerada a característica

desigual  da  sociedade  brasileira,  de  forma  a  garantir  o  acesso  universal  às

oportunidades presentes na cidade. 

Algumas medidas, tais como a bilhetagem eletrônica, são defendidas como

sistemas inteligentes que, supostamente, contribuem para um aumento significativo

da atratividade e facilidade de utilização e gestão dos transportes públicos. Ainda,

13SILVEIRA,  Márcio  Rogério;  COCCO,  Rodrigo  Giraldi.  Transporte  público,  mobilidade  e
planejamento urbano: contradições essenciais. Estud. av., São Paulo ,v. 27 n. 79, p. 41-53, 2013 . 
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que tal sistema favorece a integração modal (física, operacional e tarifária) com uma

maior abrangência territorial – municipal e metropolitana.

Para o atendimento das linhas do transporte coletivo metropolitano, a COMEC

conta com um sistema de bilhetagem eletrônica, cuja tecnologia é da Transdata e a

gestão das vendas e operação,  da Metrocard (associação que representa as 17

empresas  operadoras  do  transporte  coletivo  metropolitano).  Para  a  utilização  do

serviço  de  transporte  público  coletivo  metropolitano,  tanto  das  linhas  integradas

quanto das não integradas, o usuário deve adquirir o cartão da Metrocard. 

Um dos agravos na delegação do serviço de transporte coletivo metropolitano

à Metrocard recai sobre o fato de que a gestão dos recursos do serviço de transporte

metropolitano foi atribuída a essa associação. Ou seja, toda a receita advinda do

sistema  é  aglutinada  em  conta  privada,  quando  deveria  ser  em  conta  pública,

invertendo  a  lógica  de  ressarcimento  da  concessionária  ou  permissionária  pela

prestação  do  serviço.  Nesse  caso,  a  fiscalização  sobre  a  receita  pública  fica

comprometida, já que o órgão estadual responsável pelo sistema tem acesso parcial,

condicionado às tão somente informações disponibilizadas pela Metrocard. 

Os óbices ao controle, acesso real de informações e fiscalização por parte do

ente público fere de morte não apenas os princípios constitucionais que regem a

Administração, mas também o próprio Decreto Estadual 2009/2015 que regulamenta

o Serviço de Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros de Curitiba:

Art. 19. Na forma do artigo 2°, deste regulamento, constituem atribuições do

órgão Gestor:

(...)
VII-  controlar  o  processo  da  bilhetagem  eletrônica,  inclusive  o
valetransporte, o cartão transporte ou equivalente;
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Art. 63. O pagamento das tarifas poderá ser realizado através dos créditos

ou vale transporte carregados em cartão transporte ou outro meio eletrônico

que vier a substituí-lo, ou em espécie diretamente ao operador.

Parágrafo  único  –  A  operação  do  sistema  de  bilhetagem  eletrônica,
incluindo, dentre outras atribuições, a venda dos créditos ou vale-transporte
carregados em cartão transporte, poderá ser delegada pelo Órgão Gestor às
concessionárias ou a pessoa jurídica formada pelas concessionárias para
representálas. Mesmo na hipótese de delegação da operação do sistema, o
controle previsto no art. 19, inc. VII, não será delegado.

Outrossim,  a  indelegabilidade  das  funções  de  regulação  e  fiscalização,

conquanto  já  implícita  na  legislação  anterior  e  na  Carta  Magna,  foi  integrada

expressamente ao ordenamento jurídico positivo pela Lei 11.079/2004:

Art.  4o Na  contratação  de  parceria  público-privada  serão  observadas  as
seguintes diretrizes:
        I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego
dos recursos da sociedade;
        II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e
dos entes privados incumbidos da sua execução;
        III  –  indelegabilidade  das  funções  de  regulação,  jurisdicional,  do
exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado;

Diagnostica-se como opróbrio, na mesma linha, teor do Art.  3º  da Portaria

nº26/2015 da COMEC, ao regulamentar que com prévia e expressa anuência do

Órgão  Gestor,  poderá  ser  estabelecido  que  determinadas  linhas,  veículos  ou

horários de linhas, somente aceitarão o pagamento da tarifa pelos usuários mediante

cartão  eletrônico,  como  forma  de  suposto  aumento  da  eficiência,  velocidade  de

embarque e segurança no sistema de transporte (§5º). Esse dispositivo restringe a

utilização do transporte coletivo e, consequentemente, a mobilidade daqueles que

não possuem o cartão eletrônico.

O dispositivo peca, ainda, ao não estabelecer de forma clara e objetiva quais
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são os  critérios  que  condicionam tal  restrição,  ficando o  sistema ao  alvedrio  de

elementos  esporádicos  e  vulnerável  a  questões  externas  afetas  indiretamente  à

prestação do serviço.

No  que  se  refere  à  determinação  da  tarifa,  cabe  ao  Poder  Público  sua

regulamentação,  calculada com base  na  planilha  tarifária  das respectivas  linhas,

considerados os insumos e demais custos operacionais necessários para atender a

qualidade do serviço desejado (PORTARIA nº26/2015 da COMEC, Art. 3º).

A Lei da Política Nacional de Mobilidade (lei nº12.587, 2012), no seu Art. 8º,

regulamenta que a política tarifária deve ser orientada pelas seguintes diretrizes:

I. promoção da equidade no acesso aos serviços;
II. melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços;
III. ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade de acordo
com o plano diretor municipal, regional e metropolitano;
(…)
V. simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o
usuário e publicidade do processo de revisão;
VI. modicidade da tarifa para o usuário;
VII.  Integração física,  tarifária  e  operacional  dos diferentes modos e das
redes de transporte público e privado nas cidades;
(…)
IX. estabelecimento e publicidade de parâmetros de qualidade e quantidade
na prestação dos serviços de transporte público coletivo;
(...)
§2º Os Municípios deverão divulgar, de forma sistemática e periódica, os
impactos  dos  benefícios  tarifários  concedidos  no  valor  dar  tarifas  dos
serviços de transporte público coletivo.

Ao  operador  do  Sistema  de  Bilhetagem  Eletrônica  (SBE),  a  Portaria

estabelece que cabe fornecer ao Órgão Gestor (Art. 36),

§1° - Relatório mensal de remição de valores consolidados com o resgate
diário de cada operador, por tipo de cartão. O pagamento aos operadores
deverá ser via transferência bancária e não cheque administrativo;
§2º - Relatório mensal da receita da venda de cartões;
§3º  -  Relatório  mensal  da  receita  de  aplicação  financeira  das  vendas
antecipadas;
§4º - Relatório mensal das receitas dos cartões por caducidade;
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§5º - Relatório mensal dos saldos dos cartões em poder dos usuários;
§6º -  Relatório mensal  identificando utilização de cartão gratuidades,  por
categoria, acima de 6 (seis) passagens diárias;
§7º - Relatório mensal da lista dos cartões gratuidade bloqueados;
§8º - Relatório mensal do prefixo do veículo com o número correspondente
do validador;
§9º - Relatório mensal das trocas de validadores;
§10º- Relatório diário da quilometragem realizada por categoria de veículos,
linha e Empresa;
§11º- Relatório diário de passageiros transportados por categoria de cartões,
linha e Empresa;

Considerando  que  tais  informações  referem-se  à  prestação  de  serviço  de

caráter  público,  classifica-se  como  imperativa  a  publicização  desses  relatórios,

resguardadas  informações  sigilosas  dos  usuários  –  e,  portanto,  dos  relatórios

indicados nos itens  §6º e §7º -,  conforme dispõe o inciso II  do Art.  3º da Lei do

Acesso  a  informações  (nº12.527/2011),  ao  assegurar  o  direito  fundamental  de

acesso  a  informação,  com  a  divulgação  de  informações  de  interesse  público,

independentemente de solicitações.

O  mesmo  direcionamento  é  encontrado  no  Art.  8º,  que  corrobora  com  o

exposto  ao  enfatizar  que  é  dever  dos  órgãos  e  entidades  públicas  promover,

independentemente de requerimentos,  a  divulgação em local  de fácil  acesso,  no

âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles

produzidas ou custodiadas (LEI DO ACESSO A INFORMAÇÕES, nº12.527/2011).

Seguindo o mesmo tom,  a  Lei  Complementar  nº131/2009,  que estabelece

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, exige

a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade,  em tempo

real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira,

em meios eletrônicos de acesso público (ART. 48, inciso II). 

Logo, é de atribuição da COMEC a exigência dos relatórios do prestador do
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serviço  de  transporte  público  coletivo  e  divulgação  do  conteúdo,  assegurando  o

acesso do usuário  às  informações relativas  à  prestação do  serviço,  abrangendo

questões operacionais, institucionais e econômicas do sistema.

4. Conclusão

A partir  do exposto, este Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça de Habitação e Urbanismo apresenta as seguintes considerações:

a) A prestação de serviço público de transporte coletivo metropolitano deve respeitar

o  princípio  de  compartilhamento  de  responsabilidade  para  a  promoção  do

desenvolvimento  urbano  integrado  entre  Estado  e  Municípios.  Nesse  viés,  a

atribuição  do  planejamento  do  sistema  recai  sobre  a  COMEC e  municípios  que

pertencem  à  Região  Metropolitana  de  Curitiba,  com  equilíbrio  de  poderes  e

governança interfederativa, nos termos do Estatuto da Metrópole (Lei 13.089/2015) e

do paradigma assentado na ADI 1842/RJ, devendo ocorrer de forma integrada com a

participação da sociedade civil nos processos de formatação do sistema, tomadas de

decisão, monitoramento, fiscalização e avaliação. 

b)  De  forma  a  orientar  a  prestação  do  serviço  público  de  transporte  coletivo

metropolitano,  é  fundamental  a  elaboração  do  plano  de desenvolvimento  urbano

integrado (PDUI) e o plano setorial interfederativo de mobilidade urbana. O processo

de  elaboração  de  tais  instrumentos  deve  ocorrer  de  forma  participativa,  com

abordagem abrangente a todos os municípios que compõem a Região Metropolitana

de Curitiba, sendo impresindível a realização de Pesquisa de Origem e Destino para
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que  o  dimensionamento  da  prestação  de  serviço  público  de  transporte  coletivo

metropolitano seja compatível com a demanda existente e projetada. 

c)  Sugere-se  averiguar,  na  transição  URBS-COMEC  do  ano  de  2015,  quais  as

linhas, trajetos, horários, paradas e pontos de integração/baldeação modificados, ao

fito de averiguar se, a despeito do aumento das tarifas, não houve prejuízo ao direito

fundamental  social  ao  transporte  (art.  6o,  caput da  CF/88),  bem  como  eventual

favorecimento das empresas prestadoras, com enriquecimento sem causa.

d) É imperativa a construção de indicadores qualitativos atrelados a metas de curto,

médio e longo prazos, de forma a subsidiar a avaliação e fiscalização do serviço

prestado tanto por parte dos órgãos gestores dos entes federativos incumbidos do

planejamento e gestão do sistema quanto da sociedade civil.

e) A receita advinda do serviço público de transporte coletivo metropolitano deve ser

aglutinada em conta pública e aplicada exclusivamente em elementos destinados à

melhoria da mobilidade metropolitana, tais como infraestrutura urbana destinada ao

transporte  público  coletivo  e  ao  transporte  não  motorizado,  bem  como  no

financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público.

f) A concessão ou permissão do serviço de transporte público coletivo deve ocorrer

sempre por meio de licitação, regulamentada de forma a proteger os interesses dos

usuários e da sociedade, sendo vedada a sua exclusividade.

g) Todas as informações de interesse público referentes à prestação de serviço de
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caráter público devem ser publicizadas, de forma a assegurar o direito fundamental

de acesso a informação, independentemente de solicitações. Nesse sentido, devem

estar  disponíveis,  em linguagem acessível  e  de  fácil  compreensão,  informações

acerca de itinerários, composição tarifária, padrões estabelecidos de qualidade. 

h) O reajuste da tarifa cobrada pela prestação do serviço público de transporte só

poderá ocorrer em caráter excepcional e desde que observados o interesse público e

sua  cabal  necessidade.  Nesse  caso,  devem  ser  publicizados  os  critérios  que

embasaram o novo valor,  tais como indicadores, fórmulas e parâmetros a serem

utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta.

Curitiba, 13 de maio de 2016.

Alberto Vellozo Machado

Procudor de Justiça 

Odoné Serrano Júnior

Promotor de Justiça 

Débora Follador

Arquiteta Urbanista

Laura Esmanhoto Bertol

Arquiteta Urbanista

Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino

Assessor Jurídico
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