
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente, Habitação e

Urbanismo – Área de Habitação e Urbanismo

CONSULTA Nº 96/2016

PA MPPR-... (CAOPJ-MAHU)
IC MPPR-... (...ª Promotoria de Justiça de ...)

EMENTA: POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA. PLANOS
MUNICIPAIS. LEI Nº 12.587/2012. ART. 30, INCISOS I E V
DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  OBRIGATORIEDADE.
PRAZO  LEGAL  DE  TRÊS  ANOS.  DESCUMPRIMENTO
PASSÍVEL DE SANÇÃO. IMPEDIMENTO DE REPASSE DE
RECURSOS  FEDERAIS.  CAPACITAÇÃO  TÉCNICA.
RESPONSABILIDADE  CONJUNTA:  UNIÃO,  ESTADO  E
MUNICÍPIO.  PREVISÃO  DE  ALTERNATIVAS.  TERMO  DE
REFERÊNCIA E LINHAS DE CRÉDITO. PARANACIDADE.
ORIENTAÇÃO.  ANÁLISE  ORÇAMENTÁRIA  MUNICIPAL.
PROVISÃO  ORÇAMENTÁRIA.  IMPLEMENTAÇÃO  DE
MEDIDAS  ROTINEIRAS  (QUALIFICAÇÃO  E
MANUTENÇÃO  DE  INFRAESTRUTURA)  E  PLANOS
SETORIAIS  ADJACENTES.  LEI  ORGÂNICA  E  PLANO
DIRETOR. IMPOSSIBILIDADE DE INÉRCIA DO MUNICÍPIO.
PROGRESSIVIDADE  DOS  DIREITOS  HUMANOS  E
FUNDAMENTAIS.  GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO:
REGULAÇÃO E PRESTAÇÃO. NOTA TÉCNICA CONJUNTA
01/2015  –  MPPR.  INTEGRAÇÃO  COM  MODAIS
METROPOLITANOS.  PROMOÇÃO  DA ACESSIBILIDADE.
ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (13.143/2015)
E  LEI  10.098/2000.  ESTATUTO  DA  CIDADE.  FUNÇÃO
SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA CIDADE. 

Trata-se inicialmente de ofício encaminhado pela d. Promotoria de Justiça de …. à

Prefeitura  Municipal  de  ….,  diligenciando  acerca  do  andamento  relativo  ao  Plano

Municipal de Mobilidade Urbana. Em resposta, informou-se que a elaboração do referido
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plano encontra óbices relativos à falta de recursos financeiros e à falta de corpo técnico

na estrutura de profissionais existentes no quadro de servidores públicos do município. 

O Sr. Prefeito argumenta, em seu favor, que se encontra em trâmite na Câmara

dos Deputados o Projeto de Lei nº 7898/2014, cujo teor propõe alteração do art. 24 da Lei

12.587/2012, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, para

fins de estender o prazo até abril  de 2018 para a elaboração do Plano de Mobilidade

Urbana nos municípios brasileiros com obrigatoriedade para tal. 

A consulente Promotoria, por sua vez, em atendimento à legislação nacional e ao

Plano Diretor do Município, que reivindicam a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana,

solicita consulta a respeito da política de mobilidade urbana municipal, abrangendo nisto

os prazos estabelecidos legalmente, assim como as vertentes que integram a mobilidade,

quais sejam o transporte público e as normas de acessibilidade. 

É o breve relato. 

I)  OBRIGATORIEDADE  DO  PLANO  DE  MOBILIDADE  URBANA  E  SANÇÕES

ADVINDAS DO DESCUMPRIMENTO: IMPEDIMENTO NO REPASSE PELA UNIÃO DE

VERBAS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE E TRANSPORTE 

De início, ressalta-se que a Política Nacional de Mobilidade Urbana, nos termos

preceituados pela Lei 12.587/2012, é instrumento da política de desenvolvimento urbano,

objetivando  a  integração  entre  os  diferentes  modos  de  transporte  e  a  melhoria  da

acessibilidade  e  mobilidade  das  pessoas  e  cargas  no  território  municipal.  A Política

Nacional de Mobilidade Urbana determina que os municípios com população acima de

20.000 (vinte mil) habitantes, e os demais obrigados à elaboração do plano diretor, devem

apresentar  seu  Plano  de  Mobilidade  Urbana  como  condição  para  receber  recursos

orçamentários federais destinados à mobilidade urbana. 

Considerando-se  o  poder-dever  do  Estado  em  relação  à  concretização  dos

princípios e diretrizes atinentes à mobilidade urbana, o art. 24 da Lei 12.587/2012, além
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de determinar a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, mediante o atendimento de

requisitos mínimos (§1º), estipula um prazo máximo de 03 (três) anos para a aprovação

do  “PlanMob”  e  sua  integração  ao  Plano  Diretor  Municipal  (§3o),  sob  pena  de

impedimento do repasse de recursos orçamentários federais  destinados à mobilidade

urbana  e  transporte,  até  que  as  determinações  legais  sejam  fielmente  cumpridas.

Destaque-se:  este  prazo  expirou  em  janeiro  de  2015,achando-se,  desde  então,  em

inadimplência o Município de ... em face ao sistema nacional respectivo.

Especificamente em relação ao Plano de Mobilidade Urbana Municipal, constata-se

a previsão legal  nos arts.  30,  incisos  I  e  V da Constituição Federal  e  art.  18 da Lei

12.587/2012,  os  quais,  em  suma,  dispõem  sobre  as  competências  e  atribuições

concernentes aos Municípios no que toca ao planejamento urbano municipal. 

Art. 18. São atribuições dos Municípios:
I - planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como
promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano;

II - prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de
transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial;

III - capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política
de mobilidade urbana do Município; e

IV – (VETADO).

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

(...)

V  -  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; 

Nota-se,  portanto,  que o Plano de Mobilidade,  é um instrumento da política de

desenvolvimento  urbano  que  contém  diretrizes,  instrumentos,  ações  e  projetos

especificamente voltados à garantia do acesso amplo e democrático à cidade, por meio
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do planejamento da infraestrutura de mobilidade urbana, dos modais de transporte e seus

serviços, possibilitando condições adequadas ao exercício da mobilidade da população e

da logística de distribuição e circulação também de bens e serviços. 

A Lei é específica, ainda, quanto ao conteúdo mínimo do Plano, que deve abordar

desde  aspectos  relativos  ao  serviço  de  transporte  público  coletivo,  infraestrutura  do

sistema de mobilidade, polos geradores, mecanismos de financiamento do serviço e da

infraestrutura necessária ao sistema de mobilidade, até a sistemática de monitoramento,

avaliação e revisão do plano.  Para sua elaboração,  é necessária  uma equipe técnica

capaz de levantar e analisar as informações de forma a viabilizar a condução de um plano

de ação, com definição de etapas de execução bem estruturadas. 

Por conta disso,  devem compor a equipe técnica para elaboração do plano de

mobilidade: arquiteto especialista em planejamento urbano, engenheiro civil, especialista

em planejamento de transportes, especialista na área de engenharia de tráfego e projetos

viários, especialista na área de operação de transporte público, especialista na operação

de  trânsito  urbano,  assistente  social,  advogado,  economista,  administrador,  biólogo,

cartógrafo, e demais especialistas, conforme especificidades locais1.

Imperioso  se  faz,  outrossim,  o  reconhecimento  da  importância  da  mobilidade

urbana no âmbito  do desenvolvimento sustentável  das cidades,  sobretudo a partir  da

integração dos Plano Municipais de Mobilidade Urbana com as demais políticas e plano

setoriais,  sobretudo  no  que  tange  aos  princípios,  diretrizes  e  ações  de  plenajamento

urbana.  A  expansão  de  uma  nova  linha  de  transporte  coletivo,  por  exemplo,  para

determinada região certamente impactará em sua urbanização e induzirá  a ocupação

daquela  área  pela  população,  o  que  deve  condizer  com  a  visão  global  de  futuro,

embasada e delineada no instrumento básico da política urbana (Plano Diretor).

In casu, a Prefeitura Municipal de ... argumenta que a inobservância do prazo legal

para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Municipal  está atrelada à “falta de

recursos financeiros e a falta de corpo técnico na estrutura de profissionais existentes no

quadro de servidores do Município”, destacando que tais dificuldades não são adstritas

1 Disponível no Termo de Referência elaborado pelo ParanaCidade, página 13.
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apenas ao município em referência, mas também a outros em todo o território nacional. 

Inicialmente, vale salientar que a ausência do Plano de Mobilidade Urbana não

pode  ser justificada  exclusivamente  pela  “reserva  do  possível”  sem  que  haja

demonstração de que, efetivamente, o gestor envidou esforços no sentido de atender as

metas legais.  Da resposta encaminhada pelo  Sr.  Prefeito,  não consta qualquer  prova

desse tipo de postura pró-ativa na realização progressiva de direitos fundamentais: nem

há análises/estudos dos recursos existentes ou de impacto orçamentário, nem busca de

alternativas  menos  onerosas  ou  mesmo  prospecção  de  apoio  financeiro  de  outras

instituições ou instâncias para a execução do PlanMob. Nesse sentido, a mera alegação

retórica  de  debilidade  financeira  não  tem  o  condão  de  afastar  as  normas  próprias,

tampouco autoriza que a municipalidade se mantenha inerte e omissa em seus deveres.

Exemplo disso são os órgãos de fomento ao desenvolvimento urbano no próprio

Estado do Paraná, como o ParanaCidade, serviço social autônomo que, nos termos do

seu Estatuto Social, concentra-se, dentre outras prerrogativas, em atuar de acordo com

as diretrizes emanadas pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (SEDU) nas

intervenções  representadas  por  planos,  programas,  projetos  e  atividades  voltadas  ao

desenvolvimento institucional, urbano e regional do Estado do Paraná e seus Municípios. 

Nesta seara, enfatiza-se o Termo de Referência estruturado pelo ParanaCidade2,

referente  à  elaboração do  Plano de  Mobilidade  Urbana,  cujo  teor  disciplina  sobre  as

atividades a serem desenvolvidas para  a  consecução do art.  24  da Lei  12.587/2012,

através  de  orientação  geral  aos  Municípios,  utilizando-se  prognósticos,  diagnósticos,

diretrizes e propostas para fins de consolidação do “PlanoMob”. Parte das dificuldades

técnicas poderiam ser dirimidas tomando por base este documento, assim como linhas de

crédito específicas para financiamento de planos dessa natureza estão disponíveis.

Do mesmo modo, além da atuação do ParanaCidade, a Secretaria Nacional de

Transportes  e  da  Mobilidade  Urbana  (Semob),  no  âmbito  do  Programa  Nacional  de

Capacitação  das  Cidades  (PNCC)3,  realiza  seminários  e  oficinas  relacionadas  à

2 Termo de Referência anexo a esta Consulta. 
3 Mais informações sobre o PNCC disponíveis em: <http://www.capacidades.gov.br/>. 
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elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, sendo que tais atividades de capacitação

visam oferecer subsídios para o planejamento do sistema de mobilidade urbana e para a

elaboração do plano de mobilidade urbana dos municípios e das regiões metropolitanas.

Isto é, nada impede que os servidores do próprio Município de ... se capacitem para a

construção do PlanMob, dispensando ou diminuindo o custo com consultoria externa. De

igual modo, não se devem desconsiderar instrumentos como o Caderno de Referência

para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, proposto pela Secretaria Nacional de

Transporte  e  da  Mobilidade  Urbana  (SeMob)  do  Ministério  das  Cidades,  cujo  teor

pretende elucidar às questões atinentes aos requisitos elencados na Lei  12.587/2012.

Outrossim, o  papel  da  Caixa  Econômica Federal  na realização dos termos propostos

pelos  planos  municipais  de  mobilidade  urbana  é  relevante  sob  a  perspectiva  dos

programas  federais  existentes  para  concessão  de  crédito  aos  Municípios,  mediante

operações com recursos do Orçamento Geral da União (OGU)4. 

Ao Município,  por sua vez, recomenda-se a integração do Plano de Mobilidade

Urbana com os instrumentos de planejamento orçamentário municipal, a saber, o Plano

Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Isto porque, a

partir da análise destas leis orçamentárias, o ParanaCidade consegue oferecer linhas de

crédito  específicas  ao  atendimento  dos  Municípios,  via  Sistema  de  Financiamento

Municipal (SFM), instituído no Estado do Paraná por meio do Decreto nº 5631/20025, cujo

objetivo  é  o  financiamento  da  implementação  de  ações  estratégicas  de  apoio  aos

municípios para satisfazer a demanda por serviços básicos e bens públicos. Reforçamos

que, para a contratação de crédito junto ao ParanaCidade é requisitada documentação

mínima, que se constitui essencial à formalização do contrato, sendo que a listagem dos

documentos  necessários,  assim  como  as  etapas  do  procedimento  de  solicitação  de

crédito encontram-se disponíveis no sítio eletrônico do ParanaCidade6.

4 Disponível em:
<http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/assistencia_tecnica/produtos/repasses/mobilidade_u
rbana/index.asp>. 

5 Disponível em: <http://www.paranacidade.org.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=74>. 
6 Disponível em: <http://www.paranacidade.org.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=98>.

6

http://www.paranacidade.org.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=98
http://www.paranacidade.org.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=74
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/assistencia_tecnica/produtos/repasses/mobilidade_urbana/index.asp
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/assistencia_tecnica/produtos/repasses/mobilidade_urbana/index.asp


Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente, Habitação e

Urbanismo – Área de Habitação e Urbanismo

Nada obstante, e ao menos enquanto o prazo conferido pelo art. 24, §3o não for

prorrogado, o fato é que a irregularidade do Município em face à Política Nacional de

Mobilidade Urbana acarreta sanções de cunho administrativo, gerando impedimento no

repasse de verbas públicas para  as áreas de mobilidade urbana, razão pela  qual  se

recomenda ao órgão ministerial execução envio de expediente ao Ministério das Cidades

e à Caixa Econômica Federal comunicando a mora do Município de ... e requisitando a

aplicação das respectivas medidas de suspensão, cancelamento ou bloqueio de recursos

para a área de mobilidade urbana, até regularização.

II)  IMPLEMENTAÇÃO  E  OTIMIZAÇÃO  DE  PLANOS  SETORIAIS  E  MEDIDAS

MITIGATÓRIAS: ALTERNATIVAS LOCAIS AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA E

OBRIGAÇÕES INDEPENDENTES

Paralelamente à formalização do Plano de Mobilidade Urbana, todavia, cabe ao

Município  levar  a  cano  um  conjunto  de  competências  administrativas  relacionadas  à

mobilidade urbana. Tais ações são caracterizadas em quatro vertentes principais, quais

sejam: i) intervenções físicas de implantação, ampliação ou manutenção da infraestrutura

dos sistemas viários;  ii) medidas operacionais, constituídas pela regulamentação do uso

do  espaço  viário  (aplicação de  técnicas  de  engenharia  de  tráfego,  hierarquização  ou

especialização  do  uso  do  sistema  viário,  com  prioridade  ao  transporte  coletivo);  iv)

medidas comportamentais, através de ações de conscientização da população, no intuito

de valorizar o uso dos meios de transporte sustentáveis7. 

Independentemente  da  existência  de  PlanMob,  tais  problemáticas  hão  de  ser

enfrentadas nos planos setoriais que desdobram o Plano Diretor de ... (Lei Complementar

002/2010) e mesmo em outras medidas de eficácia imediata, como projetos, programas e

ações balizados pelo Plano Diretor e pela Lei Orgânica do Município, além, é claro, do

Estatuto da Cidade, em especial o art. 4º, inciso III, que disciplina sobre os instrumentos

de planejamento municipal em face política urbana. 

7 Disponível no Termo de Referência elaborado pelo ParanaCidade, em anexo, página 5.
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Tais atuações municipais,  que não desobrigam a municipalidade em relação ao

“PlanoMob”, são subsidiárias e, portanto, admitidas para fins de concreção das diretrizes

de  planejamento  municipal.  A  ausência  de  um  plano  específico,  portanto,  para  o

atendimento das demandas pertinentes à mobilidade urbana e transporte, não dispensa o

Município  na  persecução  de  medidas  alternativas  constantes,  as  quais,  de  modo

semelhante ao “PlanoMob”, aprovisionarão as necessidades dos cidadãos. 

De  início,  em  relação  aos  planos  setoriais,  aqueles  que  possuem  caráter

urbanístico devem ser regidos pelo princípio da coesão dinâmica e encontram, por isso,

embasamento legal na Lei Orgânica do Município, em especial os arts. 137, inciso II e 143

e o art. 29, inciso VII do Plano Diretor, abaixo transcritos: 

Art.  143 O planejamento municipal será realizado por meio de entidade

municipal, na forma de lei, a qual sistematizará as informações básicas,

coordenará  os  estudos  e  elaborará  os  planos  de  projetos  relativos  ao

Plano Diretor, e supervisionará a sua implantação. 

Art. 29 Dentre outros instrumentos de planejamento, serão utilizados para

os fins deste Plano Diretor, os seguintes instrumentos: 

VII. Planos, Programas e Projetos Setoriais;

Destaca-se, ainda, o art. 20 do Plano Diretor, cujo teor determina que o Município,

através da implementação de políticas setoriais integradas intentará a consecução dos

objetivos previstos no Plano Diretor, visando igualmente a expansão e o desenvolvimento

municipal, por meio de um crescimento planejado e ambientalmente sustentável. 

Além  disso,  o  diploma  define  no  inciso  III  do  art.  76  que,  em  relação  à

implementação  e  o  acompanhamento  dos  planos  setoriais,  a  gestão  democrática  da

cidade  8 – atrelada ao planejamento urbano – deve ser norteadora de todo o processo e,

por este motivo, serão efetuados mediante planejamento, implementação e controle de

8 Acerca da gestão democrática, o Plano Diretor do Município a disciplina em seus arts. 17 a 19. 
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caráter permanente, descentralizado, participativo9 e sustentável:

“A Lei  de Política  Nacional  de Mobilidade Urbana (12.587/2012)  repete

esses  princípios  e  diretrizes  –  quais  sejam  da  compatibilização  dos

transportes  com  a  preservação  do  meio  ambiente  e  a  promoção  da

conservação  de  energia,  por  meio  da  redução  do  consumo  de

combustíveis automotivos –, como já dissemos, o que amplia a acepção,

pois não apenas o transporte, mas todas as ações e planificações relativas

à mobilidade passam a ser orientadas por esses nortes, tanto que a norma

também  estabelece  como  objetivo  dessa  política  a  promoção  do

desenvolvimento  sustentável  com a mitigação  dos  custos  ambientais  e

socioeconômicos dos deslocamentos”10.

Pois  bem,  como  mencionado  anteriormente,  para  além da  implementação  dos

planos  setoriais,  o  Plano  Diretor  prevê  igualmente  a  adoção  de  medidas,

consubstanciadas em “diretrizes de gestão”11. Um adequado planejamento orçamentário,

igualmente previsto na política urbana como instrumento central do Estatuto da Cidade,

balizar-se-ia por esses objetivos e metas de implementação progressiva, que encarnam,

em realidade, direitos e interesse fundamentais (como o transporte público alçado ao art.

6o,  caput).  Sob  esta  ótica,  de  se  verificar  a  existência  de  dotação  orçamentária  do

Município que, em relação às questões atinentes à mobilidade urbana, provisionou, as

seguintes importâncias para os exercícios financeiros de 2013, 2014 e 2015, a saber12: 

9 Neste sentido, destaca-se igualmente o § 2º do art. 27 do Plano Diretor do Município: “A utilização de
instrumentos  para  o  desenvolvimento  municipal  deve  ser  objeto  de  controle  social,  garantindo  a
informação e a participação de entidades da sociedade civil e da população, nos termos da legislação
aplicável”.

10 GUIMARÃES,  Geraldo  Spagno.  Comentários à Lei  de Mobilidade Urbana – Lei  nº  12.587/2012:
essencialidade,  sustentabilidade, princípios e condicionamentos do direito à mobilidade.  Belo
Horizonte: Fórum, 2012, p. 141.

11 Arts. 22 a 25 do Plano Diretor do Município de .... 
12 Informações obtidas em: <http://www....pr.srv.br/FINANCEIRO/LEIORCAMENTARIA/LOA2013.pdf>
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ANO – EXERCÍCIO
FINACEIRO

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL Nº

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA –
DEPARTAMENTO DE OBRAS,

VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
(R$)

2013 1.386/2012 3.913.100,00

2014 1.457/2013 5.053.699,80

2015 1.567/2014 4.737.765,00

Obs.: quadro elaborado pelo CAOPJ-MAHU.

O montante substancial de mais de 13 (treze) milhões de reais nos últimos anos

destinados  à  infraestrutura  de  mobilidade  e  “viação”  (termo  que  merece  melhor

caracterização) indica a existência de demandas na área, o que poderia ser certamente

otimizado  com  o  planejamento  e  priorização  das  mesmas.  Superando,  outrossim,  a

barreira  da  discricionariedade  administrativa,  o  enquadramento  da  questão  como

diretamente associada à progressividade da realização dos direitos fundamentais,  nos

quais  se  incluem  o  direito  social  ao  transporte  e  à  mobilidade  urbana,  permite  sua

sindicabilidade ministerial e judicial. A conduta antijurídica de omissão do Poder Público

Municipal  afronta a referida progressividade,  conforme infere-se do excerto  abaixo de

acórdão da Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 

Apelação Cível. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público com o pedido,

dentre outros, de que Estado e Município sejam condenados à confecção de plano

de  contenção  de  encosta,  em  área  classificada  como  de  médio  risco  de

desabamento. 1 - Os direitos sociais, a par de sua eficácia negativa, consistente

em  determinar  a  interpretação  das  leis  integrantes  do  ordenamento  jurídico,

contêm ainda, quando suficientemente densos, uma eficácia positiva, vinculante

para  a  Administração.  2  -  Resulta  do  dirigismo  da  Constituição  o  dever  de

prioridade para a satisfação dos direitos sociais, a que deve corresponder uma

dotação orçamentária  adequada. 3 -  Como muitos dos direitos desta natureza
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importam  em  vultosas  despesas  e  transformação  material  da  realidade,  sua

efetivação deve ser feita de forma progressiva, qual previsto no artigo 2º do Pacto

Internacional  de  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais.  4-  Entende-se  por

progressividade, na forma do Comentário nº  3,  do Alto Comissionado da ONU

para os Direitos Humanos, a adoção de medidas concretas na direção do objetivo,

com o que é incompatível um comportamento inerte ou excessivamente lento. 5-

Como fiscal do cumprimento da Constituição e das Leis, compete ao juiz, sem que

isto  importe  em  qualquer  violação  ao  Princípio  da  Separação  dos  Poderes,

determinar  à  autoridade  competente  a  elaboração  de  plano  capaz  de

progressivamente mitigar o problema e ao menos alcançar os níveis essenciais de

prestação do serviço; julgar a suficiência do plano, comparando a verba dedicada

no orçamento com despesas outras desprovidas do caráter de essencialidade, e

acompanhar a execução do plano. 6 - Sentença que julga extinto o processo, sem

análise  do  mérito,  antes  mesmo  da  citação,  sem  analisar  concretamente  a

suficiência  do  plano apresentado.  7-  Recurso  provido para anular  a  sentença.

(Apelação Cível nº 0486035-07.2011.8.19.0001. Décima Sexta Câmara Cível do

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Rel.: Des. Eduardo Gusmão Alves de Britto

Neto. Publicação em 06/08/2013).

Entende-se,  pois,  que  o  Estado  possui  o  dever,  no  que  toca  aos  direitos

fundamentais,  de  conceder-lhes  eficácia,  ou  seja,  muito  mais  do  a  eficácia  negativa

inerente a tais direitos, deve o Estado promover a transformação da sociedade através de

ações positivas (prestacionais), isso especialmente porque “vários dos direitos sociais não

encontraram (encontram) resistência, seja por provirem de normas dotadas de suficiente

densidade, seja por tratarem de regras já absorvidas pelo ordenamento”13. 

Torna-se exigível ao Município, desse modo, a tomada de determinadas medidas

básicas, como a manutenção e ampliação das infraestruturas de mobilidade urbana (art.

3o, §3o da Lei 12.587/201214) ou até mesmo da elaboração de planos setoriais de menor

13 Trecho  retirado  do  acórdão  referente  ao  julgamento  do  recurso  de  Apelação  nº  0486035-
07.2011.8.19.0001,  disponível  em:  <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?
UZIP=1&GEDID=00043B73DD74C2E6D32F99A3A7C58A18998BC50238183218&USER=>. 

14 Art. 3o  O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos modos de
transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território
do Município. 
(...)
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complexidade, os quais, muito embora não possuam a abrangência e o detalhamento do

Plano de Mobilidade Urbana, coordenarão e otimizarão as ações públicas nesta seara.

III)  REGULAMENTAÇÃO,  PRESTAÇÃO  E  GESTÃO  DO  TRANSPORTE  PÚBLICO

MUNICIPAL

Dentre as atribuições dos municípios, traçadas no art. 18 da Lei 12.587/12, estão:

I - planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como

promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano;

II - prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de

transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial;

Destarte, sugere-se à Promotoria de Justiça averiguar se o Município de ... possui

linhas de transporte coletivo (ônibus, por exemplo) de gestão local, sugerindo-se atuar,

em caso afirmativo, segundo o protocolo da Nota Técnica Conjunta 01/201515. Também

serviços como os de táxi são de utilidade pública e demandam, senão prestação direta,

alguma  espécie  de  delegação  ou  autorização  para  funcionamento,  além  de  prévia

regulamentação (hoje dada pela Lei Municipal nº 1.298/2011) passível de fiscalização.

Ademais,  ainda  no  âmbito  do  transporte  motorizado,  reporta-se  ao  transporte

público  coletivo  de  caráter  metropolitano,  em virtude de o  Município  de  ...  integrar  a

Região Metropolitana de Curitiba – juntamente a outros 28 municípios – e, portanto, estar

vinculado à Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC). De acordo com

§ 3o São infraestruturas de mobilidade urbana:
I - vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias e ciclovias;
II - estacionamentos;
III - terminais, estações e demais conexões;
IV - pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas;
V - sinalização viária e de trânsito;
VI - equipamentos e instalações; e
VII - instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações.
15 Disponível em: 

http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/NOTA_TECNICA_CONJUNTA_01_2015_Transporte_e_
Mobilidade_Urbana.pdf 
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o sítio da METROCARD16, empresa que opera os cartões de transporte metropolitanos,

são  ao  menos  nove  as  linhas  metropolitanas  que  atravessar  ou  atendem  ...,  o  que

também pode ser objetivo de aferição pelo órgão de execução.

Os aspectos candentes de licitação, proteção da concorrência, patrimônio público e

direito do consumidor que perpassam a matéria são da maior relevância e também podem

ser esmiuçados na supracitada Nota Técnica Conjunta 01/2015.

IV) IMPERIOSIDADE DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E DE DESLOCAMENTOS

DE PEDESTRES

No entanto, para além do transporte público, importa que o Município observe o

destaque do § 2º do art. 24 da Lei 12.587/2012, in verbis: 

§  2o Nos  Municípios  sem  sistema  de  transporte  público  coletivo  ou

individual, o Plano de Mobilidade Urbana deverá ter o foco no transporte

não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana destinada aos

deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com a legislação vigente.

Pois bem, muito embora o dispositivo supracitado faça referência específica ao

Plano  de  Mobilidade  Urbana,  não  passa  despercebido  a  imperiosidade  de  que,  na

ausência de meios motorizados, os investimentos nos transportes não motorizados e no

planejamento  da  infraestrutura  para  deslocamentos  de  pedestres  sejam  priorizados

Salienta-se excerto da Nota Técnica Conjunta 01/2015, na mesma esteira: 

“Ademais,  não  se  pode  esquecer  que  o  transporte  coletivo  está

constitucionalmente categorizado como serviço de caráter essencial (Art.

30, V), assim, além da importância de sua existência per se, a qualidade

de  seu  funcionamento  também  é  crucial,  remetendo  a  aspectos  como

acessibilidade, frequência de atendimento, tempo de duração das viagens,

16 Vide: http://www.cartaometrocard.com.br/ConsultaHorario.asp 

13

http://www.cartaometrocard.com.br/ConsultaHorario.asp


Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente, Habitação e

Urbanismo – Área de Habitação e Urbanismo

lotação dos veículos, confiabilidade no serviço, segurança, características

dos  veículos  e  dos  locais  de  parada,  sistema  de  informações,

conectividade  (integração  física  e  tarifária),  comportamento  dos

operadores e estado das vias. 

Entretanto,  cabe  realçar  que,  não  obstante  seja  o  transporte  público

coletivo (que na grande maioria  das cidades brasileiras se restringe ao

modal  ônibus)  entendido  como  serviço  de  caráter  essencial,  o

planejamento e a gestão municipal não podem ser limitados a ele. Outros

meios,  como a  bicicleta,  e  os  deslocamentos  a  pé  (neles  incluídos  os

cadeirantes e demais pessoas com mobilidade reduzida), também devem

ser objeto da política pública, resultando em espaços e infraestruturas de

mobilidade  qualificados  e  adequados  para  a  utilização  dos  mesmos.

Imprescindível,  por  exemplo,  que  as  vias  públicas  sejam  devidamente

equipadas e sinalizadas para recebê-los, lembrando que muitas vezes isso

pode implicar na redução do espaço destinado aos veículos automotores,

privilegiando a circulação de modais não poluentes”

Condições seguras e propícias para ciclistas, pedestres e pessoas com mobilidade

reduzida são centrais, sobretudo nas cidades de pequeno e médio porte. E, neste viés, a

acessibilidade assoma como horizonte contemporâneo de incontornável feição jurídica.

A  acessibilidade  se  constitui  como  dever  do  Estado  e  da  sociedade.  A  Lei

13.146/2015 que dispõe sobre a inclusão da pessoa com deficiência, assim conceitua no

art.  3º,  tal  acessibilidade:  “possibilidade  e  condição  de  alcance  para  utilização,  com

segurança  e  autonomia,  de  espaços,  mobiliários,  equipamentos  urbanos,  edificações,

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como

de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso

coletivo,  tanto  na  zona  urbana  como  na  rural,  por  pessoa  com  deficiência  ou  com

mobilidade reduzida”. Outrossim, os arts. 46 e seguintes, integrantes do Capítulo X do

Estatuto da Pessoa com Deficiência, abordam questões relativas ao direito ao transporte

e à mobilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, assegurando a
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estes igualdade de condições nestes meios, sem discriminação, em termos amplos:

Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência
ou  com  mobilidade  reduzida  será  assegurado  em  igualdade  de
oportunidades com as demais  pessoas,  por  meio  de identificação e de
eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.
§  1o Para  fins  de  acessibilidade  aos  serviços  de  transporte  coletivo
terrestre,  aquaviário  e  aéreo,  em  todas  as  jurisdições,  consideram-se
como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações,
os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do serviço.

§ 2o São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que
houver interação com a matéria nela regulada, a outorga, a concessão, a
permissão,  a autorização,  a renovação ou a habilitação de linhas e de
serviços de transporte coletivo.

§ 3o Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as
empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação
de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação
do serviço.

Art. 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso
público  ou  privado  de  uso  coletivo  e  em  vias  públicas,  devem  ser
reservadas  vagas  próximas  aos  acessos  de  circulação  de  pedestres,
devidamente  sinalizadas,  para  veículos  que  transportem  pessoa  com
deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente
identificados.

§ 1o As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2%
(dois por cento) do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente
sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com
as normas técnicas vigentes de acessibilidade.

§ 2o Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir,  em
local  de  ampla  visibilidade,  a  credencial  de  beneficiário,  a  ser
confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas
características e condições de uso.

§ 3o A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os
infratores às sanções previstas no inciso XVII do art. 181 da Lei n  o     9.503,
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

§ 4o A credencial a que se refere o §2o deste artigo é vinculada à pessoa
com deficiência que possui comprometimento de mobilidade e é válida em
todo o território nacional.

15

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art181xvii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art181xvii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art181xvii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art181xvii


Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente, Habitação e

Urbanismo – Área de Habitação e Urbanismo

Art. 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as
instalações, as estações, os portos e os terminais em operação no País
devem ser acessíveis, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas.

§ 1o Os veículos e as estruturas de que trata o caput  deste artigo devem
dispor de sistema de comunicação acessível que disponibilize informações
sobre todos os pontos do itinerário.

§ 2o São asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e segurança
nos  procedimentos  de  embarque  e  de  desembarque  nos  veículos  de
transporte coletivo, de acordo com as normas técnicas.

§ 3o Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as
empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação
de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação
do serviço.

Art.  49.  As  empresas  de  transporte  de  fretamento  e  de  turismo,  na
renovação de suas frotas, são obrigadas ao cumprimento do disposto nos
arts. 46 e 48 desta Lei.(Vigência)

Art. 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a
sua utilização como táxis e vans, de forma a garantir o seu uso por todas
as pessoas.

Art. 51. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% (dez por cento)
de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência.

§ 1o É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais
pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência.

§ 2o O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vistas a
possibilitar  a acessibilidade dos veículos a que se refere o caput deste
artigo.

Art. 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 (um) veículo
adaptado  para  uso de pessoa com deficiência,  a  cada conjunto  de  20
(vinte) veículos de sua frota.

Parágrafo  único.  O  veículo  adaptado  deverá  ter,  no  mínimo,  câmbio
automático,  direção hidráulica,  vidros elétricos e comandos manuais de
freio e de embreagem.

Hialinas,  nos  dispositivos  supra,  não  diretrizes  ou  princípios,  mas  regras  de

imediata eficácia a serem observadas pelo Poder Público e pelos particulares, em todo o

país. A fiscalização de sua implementação é da alçada do Ministério Público, integrando o

âmbito  de  atuação  conjunto  das  áreas  de Habitação e  Urbanismo e  da Proteção às
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Pessoas com Deficiência.

Soma-se a elas o leque de normas gerais e critérios básicos para a promoção da

acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,

mediante  a  supressão de barreiras e  de obstáculos  nas vias  e  espaços públicos,  no

mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de

comunicação, abraças pela Lei 10.098/2000, que merece igual atenção.

Seguinte  esta  linha  de  raciocínio,  o  Plano  Diretor  do  Município  de  ...,

destacadamente em seu art. 14, VII, traz a previsão, no capítulo destinado à função social

da propriedade, de promoção de sistema de circulação e rede de transporte que assegure

acessibilidade satisfatória a todas as regiões da cidade, in verbis:

Art.  14  A  função  social  da  propriedade  urbana  pública  ou  privada  é
cumprida,  quando,  atende  simultaneamente,  os  critérios  e  graus  de
exigência estabelecidos no Plano Diretor do Município de ...,  e nas leis
integrantes a este, aos seguintes requisitos: 
(...)
VII.  A  promoção  de  sistema  de  circulação  e  rede  de  transporte  que
assegure acessibilidade satisfatória a todas as regiões da cidade.

É dizer, a ausência de Plano de Mobilidade Urbana tampouco pode implicar no

desprestígio a este núcleo norma que rege a acessibilidade universal, tanto para pessoas

com deficiência quanto para pessoas com mobilidade reduzida em geral, naquilo que se

reflete na qualidade da fruição do espaço público, privado e em sua deambulação. 
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V) CONCLUSÕES E ORIENTAÇÕES

Do todo exposto, conclui e recomenda este Centro de Apoio Operacional:

a) o Município de ... não observou o prazo do art. 24, §3o da Lei 12.587/2012, achando-se

em situação de irregularidade diante da Política Nacional de Mobilidade Urbana, o que

gera impedimento no repasse de verbas públicas da União para as áreas de mobilidade

urbana, razão pela qual se  recomenda ao órgão de execução envio de expediente ao

Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal comunicandoo fato e requisitando a

aplicação das respectivas medidas de suspensão, cancelamento ou bloqueio de recursos

para a área de mobilidade urbana e transporte, até regularização, o que pode, inclusive,

dar-se com apoio financeiro e técnica do ParanaCidade;

b) a ausência de PlanMob não desobrigada o Município de diversos deveres legais, tais

como o de manutenção e qualificação da infraestrutura de mobilidade,  bem como da

edição dos planos setoriais decorrentes do Plano Diretor (Lei Complementar Municipal

002/2010) e da Lei Orgânica de ..., a partir dos quais se poderiam otimizar, priorizar e

publicizar os investimentos e despesas públicos realizados na área, cabendo ao Ministério

Público a fiscalização de tais diligências, programas e despesas;

c) a ausência do PlanMob tampouco exime o Município de ... de suas responsabilidades

constitucionais pela regulamentação dos serviços de transporte, inclusive os de utilidade

pública,  como táxis,  e  eventualmente  também pela prestação direta ou delegada dos

serviços de transporte público coletivo, como ônibus, os uqias devem estar integrados

adequadamente às linhas metropolitanas geridas pela atualmente pela COMEC. Neste

aspecto, recomenda-se que o órgão de execução siga o roteiro previsto na Nota Técnica
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Conjunta 01/2015, em anexo;

d) por fim, para além dos princípios e diretrizes mais gerais da política de mobilidade

urbana, outro núcleo de normas cogentes de eficácia imediata e obrigatória observância

pelo  Poder  Público  e  pelos  particulares  são  as  regras  referentes  à  garantia  da

acessibilidade universal constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência (13.146/2015)

e da Lei 10.098/2000, para cujo monitoramento  sugere-se instauração de procedimento

administrativo específico, que exige atuação coordenada das Promotorias de Justiça de

Habitação e Urbanismo e de Defesa das Pessoas Portadoras de Deficiência.

É a consulta.

Curitiba, 23 de setembro de 2016.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça

Coordenador do CAOPJ-MAHU

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico

LAURA ESMANHOTO BERTOL

Arquiteta e Urbanista

EMMYLINE TOMASI BORTOLETO

Estagiária de Direito
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