
EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO DA __ VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA             

CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 
 

ANDRÉ LUÍS RABELO CALADO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 067.546.174-03 e RG             

nº 7.422.953 SDS/PE, residente à Rua Professor Francisco Xavier Paes Barreto, nº 139, Casa              

Caiada. Olinda-PE; (email: aluisbcalado@gmail.com). 

FRANCISCO LUDERMIR FERREIRA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 084.889.714-51 e           

RG nº 7.850.669 SDS/PE, residente à Rua Barra Dourada, nº 35. Joana Bezerra. Recife-PE;              

(email: chico.ludermir@gmail.com)  

LIGIA MARIA PEREIRA LIMA, brasileira, solteira, inscrita no CPF 053.686.004-94 e RG            

6.206.433 SDS\PE, residente à Rua Virgínio Mota, nº 60. Parnamirim. Recife-PE; (e-mail:            

ligia.lima@observatoriodorecife.org.br); 

 

toda(o)s usuária(o)s do SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO           

METROPOLITANA DO RECIFE - STPP\RMR; e cidadã(o)s em exercício na defesa e promoção             

do direito ao transporte público através da REDE DE ARTICULAÇÃO PELA MOBILIDADE -             

RAMO, organização não formal que congrega diversas organizações da sociedade civil que            

lutam cotidianamente por um trânsito mais humano, neste ato assessorados juridicamente           

pelo CENTRO POPULAR DE DIREITOS HUMANOS – CPDH, instituição formal de assessoria            

jurídica popular, cuja missão é atuar em defesa e na promoção dos Direitos Humanos e do                

Bem Viver, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número             

CNPJ: 25.053.955/0001-38, com endereço profissional constante do rodapé desta página,          

por intermédio de suas advogadas e advogados membro(a)s ao final assinados, cujo            

instrumento procuratório segue acostado aos presentes autos, vem, com máximo respeito,           

à presença de Vossa Excelência, ajuizar a presente 

 AÇÃO POPULAR continente 

à Ação Popular nº 0001011-03.2018.8.17.2001 que tramita no Juízo da 4ª Vara da Fazenda              

Pública em razão de sucessivos atos administrativos eivados de vícios insanáveis           

perpetrados pelas seguintes rés:  
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AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE          

PERNAMBUCO – ARPE, autarquia especial com personalidade jurídica de direito público           

interno, vinculada ao gabinete do Governador/PE e integrante da administração pública           

indireta, com sede na Rua do Futuro, 150; Aflitos. Recife/PE. CEP: 52050-010, representada             

pelo seu Presidente ETTORE LABANCA, que poderá ser encontrado para fins de citação em              

seu endereço residencial situado à Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 975; Aflitos. Recife/PE.             

CEP: 52050-020. 

  

CONSELHO SUPERIOR DE TRANSPORTE METROPOLITANO-CSTM, integrante da estrutura        

organizacional da ARPE - Lei Estadual 13.461/2008; presidido pelo Secretário das Cidades do             

Governo do Estado de Pernambuco, o Sr. Francisco Antônio Souza Papaléo, com endereço             

profissional na Estrada do Barbalho, 889-A, Iputinga, Recife/PE, CEP: 50.690-000. 

  

CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM, empresa           

pública, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado e integrante da             

administração pública indireta do Estado de Pernambuco e dos Municípios do Recife e de              

Olinda, com sede no Cais de Santa Rita, 600; Santo Antônio. Recife/PE. CEP: 50020-360,              

representada pelo seu Diretor presidente: Ruy Rocha. 

 

Pelos fundamentos de fato e direito a seguir expostos: 

 

I. DA LEGITIMIDADE ATIVA. 

A ação popular é uma ação constitucional cuja legitimidade é atribuída a todo e              

qualquer cidadão com a finalidade de desconstituir atos lesivos ao patrimônio público, à             

moralidade administrativa, ao meio ambiente natural e ao patrimônio histórico e cultural,            

seja material ou imaterial. 

 

Para propor a Ação Popular, a parte autora deve estar em pleno gozo dos seus               

direitos políticos, isto é, deve participar da vida política do País, deve exercer o direito de                

voto e deve poder ser votado. Como bem ensina o Prof. Marcelo Novelino, in verbis: 

 



“Apesar do nome dado a esta ação, a legitimidade ativa foi atribuída aos             

cidadãos em sentido estrito, ou seja, aos nacionais que estejam no pleno            

gozo dos direitos políticos.”   1

 

Paralelo a isso, o art. 1.º, § 3.º da Lei n.º 4.717/65 esclarece que “a prova da                 

cidadania, para ingressar em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que               

a ele corresponda”. No caso em tela, conforme documentação anexa, os autores estão em              

pleno gozo dos seus direitos políticos, motivo pelo qual possuem legitimidade ativa para             

propor a presente ação, que se consubstancia em um instituto legal de pleno exercício              

democrático. 

 

É direito próprio e dever do cidadão controlar a ação do Poder Público, fiscalizando              

os atos da Administração que impliquem nítida violação aos princípios da juridicidade e da              

moralidade administrativa, como na hipótese versada nos autos. A doutrina tem           

considerado que a Carta Magna, ao auferir legitimação a todo e qualquer cidadão para              

acionar judicialmente os entes estatais pleiteando a anulação de ato lesivo à moralidade             

administrativa, criou uma prerrogativa que configura, na realidade, um direito fundamental           

de todas as pessoas, impassível de limitação por qualquer meio legal ou jurisdicional. 

 

II. DA LEGITIMIDADE PASSIVA. 

Preconiza o art. 6º da Lei 4.717/1965, que os legitimados passivos são, in verbis: 

 

“Art. 6º A ação popular será proposta contra as pessoas públicas ou privadas             

e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou            

administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou       

praticado o ato impugnado, ou que, por omissão, tiverem dado          

oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.” 

 

O que se entende é que os legitimados passivos são as pessoas que dão causa ao                

dano, à ilegalidade ou ilicitude dos atos praticados; os funcionários ou administradores que             

autorizaram, aprovaram, ratificaram, ou praticaram os atos acima aludidos e os           

beneficiários de tal ato. Faz-se mister ressaltar ainda a lição do Prof. Marcelo Novelino, in               

verbis: 

1 Manual de Direito Constitucional/ Marcelo Novelino. – 8 ed., Método, 2013, p. 608 



 

“Em regra exige-se a presença, no pólo passivo, da pessoa jurídica de direito             

público a que pertence à autoridade que deflagrou o ato impugnado ou em             

cujo nome este foi praticado.”   2

 

Portanto, resta claro que os demandados são legitimados a estarem no polo passivo             

tanto desta ação, quanto da principal. 

 

III. DO CABIMENTO DO PROCEDIMENTO. 

É a AÇÃO POPULAR o remédio constitucional que aciona o Poder Judiciário para              

atacar e anular os atos cometidos pela Administração Pública que são lesivos à             

MORALIDADE ADMINISTRATIVA, dentro da visão democrática participativa dos        

jurisdicionados pátrios, conforme o disposto no art. 5º, LXXIII da CR/88. 

  

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que            

vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o             

Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao          

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé,          

isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; (grifos acrescidos          

) 
  

Ressalte-se que a Constituição Federal ampliou o campo de abrangência da ação            

popular prescrito pela Lei nº 4.717/65, para garantir, em seu texto, a possibilidade do seu               

manejo se e quando ficar comprovada a ocorrência de ato lesivo à moralidade             

administrativa, que, como a legalidade e a finalidade, constituem pressupostos de validade            

dos atos administrativos, sem os quais é ilegítima a atividade pública. A ação popular              

permite que qualquer cidadão promova e exerça, de forma direta, a fiscalização do Poder              

Público em suas atividades, podendo este salutar meio de atuação ser utilizado de forma              

preventiva (ajuizamento da ação antes da consumação dos efeitos lesivos), ou mesmo            

repressiva (ajuizamento da ação buscando o ressarcimento do dano causado). 

  

2 Manual de Direito Constitucional/ Marcelo Novelino. – 8 ed., Método, 2013, p. 609 



Vale dizer que a moralidade administrativa se refere, de acordo com o entendimento             

majoritário da doutrina e da jurisprudência, não apenas ao requisito da estrita legalidade,             

mas também determina que o administrador público e seus agentes devem, no exercício de              

suas funções, agir de acordo com valores morais e éticos inerentes ao ordenamento jurídico              

e à sociedade. 

  

Na lição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio constitucional da             

moralidade administrativa possui força jurídica, sendo compreendido como norma que          

determina que o administrador público não pode praticar atos desleais e de má-fé, podendo              

fazer uso de medida protetivas para a anulação do ato administrativo, como pela ação              

popular, verbi gratia. Veja-se : 3

  

De acordo com ele, a Administração e seus agentes têm que atuar na             

conformidade de princípios éticos. Violá-los implicará violação ao próprio         

Direito, configurando ilicitude que assujeita a conduta viciada a invalidação,          

porquanto tal princípio assumiu foros de pauta jurídica, na conformidade          

do art. 37 da Constituição. Compreendem-se em seu âmbito, como é           

evidente, os chamados princípios da lealdade e boa-fé (…). Segundo os           

cânones da lealdade e da boa-fé, a Administração haverá de proceder em            

relação aos administrados com sinceridade e lhaneza, sendo-lhe interdito         

qualquer comportamento astucioso, eivado de malícia, produzido de        

maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direitos por           

parte dos cidadãos. 

(…) 

Além disto, o princípio da moralidade administrativa acha-se, ainda,         

eficientemente protegido no art. 5°, LXXIII, que prevê o cabimento de ação            

popular para anulação de “ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade            

de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente           

...” etc. 

  

Conclui-se que uma conduta efetivada pela administração pública e seus agentes é            

imoral, quando é contrária aos princípios constitucionais que regem a conduta dos agentes             

administrativos, quando é contrária à lei e/ou quando não respeita e não zela por valores               

morais e éticos. 

  

3  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 20. ed., 
páginas 107-108. 



Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha orientação           

de que a Ação Popular é cabível para a proteção da moralidade administrativa, ainda que               

inexistente o dano material ao patrimônio público. Precedentes: REsp 474.475/SP, Rel.           

Ministro Luiz Fux, Julgado em 09/09/2008; AgRg no REsp 774.932/GO, Rel. Ministra Eliana             

Calmon, Julgado em 13/03/2007; AgRg no EmDecl no REsp 1096020/SP, Rel. Ministro            

Benedito Gonçalves, Julgado em 21/10/2010. 

 

Logo, constituídos todos os pressupostos da Ação Popular, quais sejam, condição de            

eleitor, ilegalidade e lesividade de ato perpetrado pelo Poder Público, torna-se cabível a             

propositura da presente Ação Popular. 

 

 
IV - RESUMO DOS FATOS 

Em 10/01/2018, cidadãos e cidadãs da sociedade civil, articulados em rede com            

organizações da sociedade civil com fins a reivindicar melhorias das condições da            

mobilidade urbana na Região Metropolitana do Recife/RMR - em especial no que toca ao              

transporte público - ajuizaram Ação Popular (0001011-03.2018.8.17.2001), contida neste         

presente petitório, com fins de suspender o aumento tarifário pleiteado pelo Grande Recife             

Consórcio de Transportes Metropolitano/GR-CTM, vez que os mandatos dos representantes          

da sociedade civil no Conselho Superior de Transporte Metropolitano/CSTM,         

encontravam-se vencidos. 

 

Na supracitada Ação Popular, o Digníssimo Juízo da 4º Vara da Fazenda Pública             

reconheceu “plausibilidade do direito alegado na inicial, ao menos, numa análise           

prefacial, no que tange à eventual ilegitimidade dos conselheiros do CONSELHO           

SUPERIOR DE TRANSPORTE METROPOLITANO-CSTM, que teriam sido eleitos em 2015, para           

um mandato de dois anos” (Anexo 1). Ato contínuo, manteve a reunião do Conselho              

Superior de Transporte Metropolitano-CSTM agendada para 12/01/2018, tendo contudo         

concedido “medida liminar para suspender, qualquer aumento que venha a ser definido em             

decorrência da mesma.” Decisão esta que posteriormente foi mantida pelo julgador           4

4 Trecho transcrito integralmente. 



quando da apreciação de um pedido de revogação apresentado por uma das rés, após as               

devidas manifestações prévias (Anexo 2). 

 

A reunião agendada para o dia 12/01/2018, contudo, foi remarcada para o dia             

19/01/2018, finda a qual (20ª Reunião Ordinária do Conselho Superior de Transporte            

Metropolitano-CSTM), restou aprovada “ad referendum” a RESOLUÇÃO nº 15/2017,         

resolvendo, entre outras coisas, por “II - Determinar que o mandato dos atuais conselheiros              

sejam prorrogados até a realização de nova Conferência, de acordo com a disponibilidade             

financeira do CTM” (Anexo 3). Em item específico, iremos demonstrar que o ato             

administrativo que determina a prorrogação automática do mandato dos Conselheiros          

representantes da sociedade civil, por prazo indeterminado de até realização de Nova            

Conferência, carece de consentimento legal, porquanto não há esta previsão no Regimento            

Interno do CSTM e nem tampouco nas demais normativas legais que regem o Sistema de               

Transportes Público de Passageiros, revelando uma postura de insistente descumprimento          

do Regimento Interno por parte do CSTM. 

 

A questão é relevante porque manifesta que a ilegal Resolução 15/2017 - que             

prorroga os mandatos dos conselheiros por período indeterminado de realização de nova            

Conferência - trata-se, em verdade, de um “arrumadinho jurídico” realizado no afã de             

tentar regularizar a situação dos Conselheiros e dar prosseguimento ao atropelo do            

procedimento de revisão do equilíbrio econômico financeiro do contrato administrativo          

realizado com as empresas operadoras, que só não foi ultimado, em razão de petição que               

apresentou Fatos Novos ao Juízo da ação contida, colocando a situação em evidência para o               

Poder Jurisdicional (Petição de Fatos Novos Id. 27539532 / Id. 27539535). Por conta disso, o               

CSTM funcionou ilegalmente durante todo o ano 2018.  

 

Depois de quase quatro meses de silêncio por parte do poder público, no dia 8 de                

maio de 2018, o CTM publicou no seu site, com apenas seis dias de antecedência, uma                

notícia sobre as Reuniões Preparatórias que antecedem a 3ª Conferência Metropolitana de            

Transporte, realizadas entre os dias 14 e 17 de maio de 2018, na qual foram eleitos os                 

delegados e delegadas para representar suas cidades na ocasião da Conferência           

Metropolitana de Transportes. Ocorre que sua construção - que inclui desde a instituição e              



funcionamento da Comissão Organizadora até a instituição e procedimentos das Reuniões           

Preparatórias - contém vícios que comprometem a legalidade da Conferência e impedem            

que haja uma efetiva participação da sociedade civil organizada na eleição de delegados e              

conselheiros do CSTM, como será oportunamente demonstrado. 

 

Posteriormente, o CSTM publicou em seu sítio eletrônico oficial, no dia 8 de junho de               

2018, com apenas 1 dia útil de antecedência (Anexo 4), a convocatória para a 3º               

Conferência Metropolitana de Transportes, a ser realizada nos dias 12 e 13 de junho de               

2018, no Centro de Convenções, em Olinda. Todavia, em desfecho lamentável, a            

Conferência foi suspensa ainda no primeiro dia, quando a mesa organizadora se viu             

pressionada pelos delegados a inserir no Regimento Interno da Conferência a questão da             

paridade entre os representantes da sociedade civil e os representantes empresariais e do             

Poder Público no âmbito do CSTM. 

 

Com base na Lei de Acesso à Informações, realizamos requerimento de informações            

acerca da conclusão da 3ª Conferência Metropolitana de Transportes, ocasião em que nos             

foi informado que “Não há previsão para este ano de conclusão da conferência.”  (Anexo 5) 5

 

Nada obstante, ao dia 06/12/2018, no Hotel Jangadeiro, realizou-se a 3ª Conferência            

Metropolitana de Transportes, cuja convocação de delegados foi postado nos correios no            

fim da tarde do dia 29/11/2018 (Anexo 6), quinta feira, sendo que a maior parte dos                

telegramas só foram foram recebidos pelos delegados na segunda feira, 03/12/2018,           

portanto, com antecedência de dois dias úteis.  

 

O prazo exíguo foi circunstância fundamental para que a Conferência de Transportes            

Metropolitano contasse com uma representatividade pífia de delegados, que contou com           

apenas 77 (setenta e sete) delegados (Anexo 7) para representarem os interesses e direitos              

coletivos dos 1.005.848.875 usuários/ano do STPP/RMR (Anexo 8). Esta representatividade          

pífia, como será oportunamente demonstrada, resultou em aberrações no processo          

eleitoral, como a eleição de suplentes no CSTM com zero votos. 

 

5 Ipsis Litteris 



Essa Conferência é uma instância crucial para que setores da sociedade civil possam             

garantir sua representação e sua voz dentro do CSTM. No entanto, conforme será             

demonstrado a seguir, a preparação da 3ª Conferência Metropolitana de Transporte foi            

feita de forma a impossibilitar a efetiva participação da sociedade na eleição de seus              

delegados e conselheiros. A não ser que esses vícios procedimentais sejam sanados, o             

CSTM jamais cumprirá sua função democrática e continuará irregular.  

 

Por fim, iremos demonstrar que não só a Conferência foi eivada de irregularidades             

que comprometem a legalidade de seu resultado, como o próprio CSTM funciona de forma              

a impossibilitar o controle social através de efetiva participação popular, permitindo, por            

ação omissiva, a concretização de incontáveis prejuízos para toda a população usuária de             

transporte público e também para o erário público. 

 

 

V - PRELIMINARMENTE. DA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA EM RAZÃO DO INSTITUTO           

DA CONTINÊNCIA FACE À AÇÃO POPULAR Nº 0001011-03.2018.8.17.2001, EM         

TRAMITAÇÃO NO 4º JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. 

 
Insta apontar, de pronto, que tramita no 4º Juízo da Fazenda Pública desta comarca,              

uma Ação Popular (0001011-03.2018.8.17.2001) onde os mesmos autores desta presente          

ação pleiteiam a anulação das Resoluções nº 97/2015, nº 106/2016 e nº 118/2017,             

expedidas ilegalmente pela ARPE após ilegal aprovação no âmbito do CSTM. 

 

Na Ação Popular supra referida, o Exmo. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda               

Pública, o Exmo. Dr. Juiz de Direito Djalma Andrelino Nogueira Júnior, concedeu tutela de              

urgência em caráter liminar para suspender os efeitos de um aumento tarifário que o CSTM               

tentou efetivar ainda em janeiro de 2018. 

  

Como causa de pedir da Ação Popular em comento constam justamente a desídia e              

omissão do CSTM no exercício de sua competência de regulamentação e fiscalização do             



STPP/RMR, aprovando, injustificadamente, reajustes que ultrapassam o índice legal do IPCA           

proposto para o reajuste nas tarifas do transporte público coletivo em 264,03%. 

Constam ainda na causa de pedir a I) a não instauração do procedimento com vistas               

a auferir o equilíbrio econômico-financeiro do STPP/RMR; II) irregularidade na composição           

dos membros do CSTM; e a III) ausência de transparência de dados operacionais e contábeis               

do STPP/RMR, assim como dos estudos técnicos que justifiquem cabalmente a ocorrência            

de desequilíbrio contratual apto a ensejar um reajuste acima do índice legal. 

 

Note então V. Exa., que a causa de pedir da Ação Popular nº             

0001011-03.2018.8.17.2001 concentra-se em torno das ilegalidades perpetradas no âmbito         

do CSTM; que também constitui o cerne da causa de pedir desta presente Ação Popular. 

 

Nos termos do art. 56 do Código de Processo Civil, “Dá-se a continência entre 2               

(duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o                 

pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.” - Transcrição integral. 

 

In caso, há integral identidade quanto às partes e à causa de pedir, ou seja dispõem                

acerca da mesma relação jurídica, da mesma lide sociológica subjacente ao processo, eis             

que a presente ação continente repete integralmente o pedido de anulação das Resoluções             

nº 97/2015, nº 106/2016 e nº 118/2017, expedidas ilegalmente pela ARPE após ilegal             

aprovação no âmbito do CSTM, acrescendo-se outros que encontram-se devidamente          

especificados nos pedidos finais, devendo a presente ação continente, portanto, ser           

distribuída por dependência . 6

 

É essa a interpretação teleológica do dispositivo legal destacado. Ou, na melhor lição             

de Nelson Nery Júnior “Há continência entre causas toda vez que o objeto de uma (causa                

6 Código de Processo Civil 

Art. 286.  Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: 

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; 
 



continente), por ser mais amplo, abrange o da outra (causa contida). A diferença entre as               

ações continente e contida é, portanto, quantitativa” (Grifos nossos).  7

 

Corroborando o entendimento exposto através do magistério de Nelson Nery,          

Cristiano Imhof leciona que  

 

“Na continência, há duas causas que envolvem as mesmas partes e a            

mesma causa de pedir, mas cujos pedidos se contém. A distinção entre as             

ações, portanto, é quantitativa e o pedido de uma, por ser mais amplo,             

abrange o pedido da outra. Assim, temos que na conexão exige-se apenas            

que a causa de pedir ou o pedido seja comum nas duas ações, ao passo que                

na continência é necessário, também, que as partes sejam as mesmas, e            

que o objeto das duas coincida parcialmente, ou seja, que o de uma abranja              

o da outra.”  8

 
Outrossim, “Deve haver reunião de ações propostas em separado, na hipótese de a             

ação continente ter sido proposta posteriormente à ação contida” . É esse o entendimento             9

extraído do art. 57, CPC por Rizzo Amaral. 

 

Nada obstante, aduz o art. 55, §3º que “Serão reunidos para julgamento conjunto os              

processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias            

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” - Transcrição integral. 

 

In caso, há integral identidade entre o pedido da Ação Popular que tramita no 4º               

Juízo da Fazenda Pública desta comarca sob o nº 0001011-03.2018.8.17.2001, com os da             

presente, que acrescenta outros, revelando flagrante risco de decisões conflitantes. 

 

Afora a integral identidade de partes e a reiteração integral do pedido da ação              

contida, há ainda manifesta semelhança entre a causa de pedir de ambas, haja vista que em                

7 NERY JUNIOR, Nelson. ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de Processo Civil Comentado. 16ª edição. Ed.                

Revista dos Tribunais. São Paulo. SP. 2016. P. 378. 

 
8 IMHOF. Cristiano. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª edição. Ed. Booklaw. Balneário Camboriú. SC. 
2016. P. 96 
 
9 RIZZO AMARAL. Guilherme. Comentários às alterações do novo CPC. 2ª edição. Ed. Revista dos Tribunais. P. 
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ambas as ações o cerne é i) as irregularidades na gestão do STPP/RMR praticadas pelo               

CTM e ii) a desídia e omissão do CSTM na gestão desse mesmo sistema, causando prejuízo                

irreparável à toda coletividade, na medida em que o erário público vem sendo             

indevidamente apropriado pelas delegatárias do serviço público essencial de transporte          

coletivo de forma sistemática, que recebem a contraprestação por serviços não ofertados.            

Tudo em razão da ausência de transparência de dados técnicos e contábeis e da má gestão                

do STPP/RMR, tornando assim prevento o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública. 

 

Desta forma, requer a distribuição por dependência, reunindo assim os dois           

processos, a fim de que sejam julgados conjuntamente evitando que hajam decisões            

conflitantes e contraditórias diante do mesmo conjunto fático que interessa ao direito. 

 

VI. DO CONSELHO SUPERIOR DE TRANSPORTE METROPOLITANO (CSTM) ENQUANTO 

INSTÂNCIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA DA CIDADE 

 
O art. 6º da Constituição Federal de 1988 elenca o transporte como um direito              

social. Na Região Metropolitana do Recife, a garantia deste direito pelo Poder Executivo, no              

que tange ao transporte público coletivo, ocorre por meio das instâncias institucionais            

criadas pela Lei Estadual 13.235 de 2007, que ratificou a criação do Consórcio de Transporte               

Metropolitano da Região Metropolitana de Recife/CTM e de sua instância normativa, o            

Conselho Superior de Transporte Metropolitano/CSTM. 

 

O Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) é uma instância          

deliberativa central na governança do Sistema de Transporte Público de Passageiros da            

Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR). A Lei 13.235 de 2007 atribuiu ao CSTM             10

competências centrais para o bom funcionamento do transporte público e a garantia do             

direito ao transporte. Dentre outras atribuições, compete ao CSTM as seguintes:  

Art. 3º Compete ao Conselho Superior de Transporte Metropolitano: 

 

10 Disponível em: 
http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?tiponorma=1&numero=13235&complemento=0&ano=2007&tip
o=&url= 
 

http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?tiponorma=1&numero=13235&complemento=0&ano=2007&tipo=&url=
http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?tiponorma=1&numero=13235&complemento=0&ano=2007&tipo=&url=


I - fixar, a partir das propostas encaminhadas pelo CTM, as tarifas a serem              

cobradas dos usuários do sistema e demais aspectos de política tarifária           

que exorbitem as atribuições legais próprias do CTM no controle dos           

contratos de concessão com os operadores, inclusive reapreciando os         

valores tarifários por ocasião dos reajustes e das eventuais revisões          

contratuais, garantindo o equilíbrio financeiro do STPP/RMR; (...) 

 

III - exercer regulação normativa relativa ao STPP/RMR, estabelecendo,         

mediante normas gerais, diretrizes e padrões do serviço a serem          

observados pelos operadores; 

 

IV - editar normas gerais relativas à arrecadação e utilização das receitas            

complementares e acessórias relacionados com a prestação do serviço de          

transporte pelos operadores, visando à modicidade das tarifas e/ou a          

melhoria da qualidade dos serviços; 

 

V - aprovar e propor a extinção do contrato de concessão com qualquer             

dos operadores, após processo administrativo assecuratório do       

contraditório e da ampla defesa, conduzido pelo CTM; (...) 

 

Os Conselhos são, por essência, espaços que permitem e incentivam a interação            

entre a sociedade civil e o Estado, proporcionando maior proximidade entre gestores            

públicos e cidadãos/ãs. Apontam, assim, para uma maior transparência na condução da            

Administração Pública, por meio da co-gestão na definição das políticas públicas. 

Esse papel dos Conselhos é assegurado pela Constituição Federal, que ampara o            

princípio da democracia participativa, que é um fator de legitimidade do poder político e              

estrutura do princípio da transparência. 

A Lei 12.587/2012, por sua vez, institui as diretrizes da Política Nacional de             

Mobilidade Urbana e, em seu artigo 14, elenca os direitos dos usuários. Vejamos o que               

preconiza o inciso II do mencionado dispositivo: 

Art. 14 São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana,            

sem prejuízo dos previstos nas Leis nos 8.078, de 11 de setembro de 1990, e               

8.987, de 13 de fevereiro de 1995:  

II - participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local             

de mobilidade urbana; 

Em seguida, na mesma Lei, logo no artigo subsequente, fica estabelecido: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm


Art. 15. A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e           

avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana deverá ser assegurada          

pelos seguintes instrumentos:  

I - órgãos colegiados com a participação de representantes do Poder           

Executivo, da sociedade civil e dos operadores dos serviços; 

  

Os órgãos colegiados mencionados no inciso I acima destacado são justamente os            

Conselhos. Assim, em se tratando do Sistema de Transporte Público de Passageiros da             

Região Metropolitana do Recife, este espaço é o Conselho Superior de Transporte            

Metropolitano - CSTM. 

O CSTM conta com a participação, ainda que minoritária, de representantes da            

sociedade civil. De acordo com a Lei 13.235/2007 (cláusula 4.3 do ANEXO ÚNICO), o CSTM é                

composto por 25 (vinte e cinco) Conselheiros, e dentre eles são apenas 8 (oito) os               

representantes da sociedade civil. Dentre estes últimos, 4 (quatro) representam usuários           

comuns, 2 (dois) representam usuários contemplados pelo benefício da gratuidade e 2            

(dois) representam estudantes.   11

Esses conselheiros são fundamentais pois, além de representarem os interesses e           

direitos coletivos dos 1.005.848.875 usuários/ano do STPP/RMR, também possibilitam o          

monitoramento e fiscalização, por parte da sociedade civil, de atos do Poder Público e do               

empresariado num setor - o de operação do transporte público coletivo - no qual circulam               

montantes enormes de recursos públicos e no qual conhecem-se, Brasil afora, inúmeros            

casos de corrupção, fraude, cartelização, desvio de recursos, dentre outros. 

Num Conselho que delibera principalmente por meio de votações majoritárias,          

nota-se que a representação das categorias da sociedade civil é pífia. Dessa maneira, urge              

repensar a constituição do CSTM de forma a garantir a paridade de representação da              

sociedade civil. Enquanto isso não acontece, é necessário que se garanta, ao menos, a              

representatividade e a legitimidade dos Conselheiros do CSTM. E uma parte importante            

dessa representatividade decorre do processo de eleição desses Conselheiros, que          

11 Note que sequer compõem o CSTM entidades de cunho técnico-acadêmico ou de defesa do direito                
coletivo, que poderiam subsidiar as discussões e não apenas o pensamento dos gestores,             
operadores e a representação dos usuários com assento no CSTM. 
 



conforme passaremos a demonstrar, foi um processo eivado de vícios, conduzido de            

maneira atabalhoada, capaz de revelar que o afã em se promover a regularização dos              

mandatos dos membros do CSTM se presta, precipuamente, a realizar o aumento da tarifa              

pública no Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife             

- STPP/RMR, que ocorre sempre na primeira semana de janeiro. 

 

VII - DAS OFENSAS À LEGALIDADE E MORALIDADE NA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS DO 

CSTM REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL. 

A eleição dos Conselheiros representantes da sociedade civil no CSTM ocorre em 3             

(três) etapas, quais sejam: 

1 - Instituição, pelo CTM, de Comissão de Elaboração e Realização da 3ª Conferência              

Metropolitana de Transportes, responsável pelo planejamento e realização da         

mesma; 

2 - Realização, nas diferentes regiões da Região Metropolitana do Recife, de            

Reuniões Preparatórias que antecedem a Conferência Metropolitana de        

Transportes, nas quais são eleitos delegados que representarão os três setores da            

sociedade civil (usuários, estudantes e usuários contemplados com gratuidades) na          

Conferência Metropolitana de Transportes; e  

3 - Realização da Conferência Metropolitana de Transportes, na qual os delegados            

eleitos por setor e região nas Reuniões Preparatórias elegem os Conselheiros que            

representarão os usuários, usuários com direito à gratuidade e estudantes no CSTM,            

com mandato de 2 (dois) anos.  

Nos itens a seguir, apontamos uma série de fatos que indicam vícios em cada uma               

das etapas do processos de eleição dos delegados e Conselheiros, comprometendo a            

legalidade e a moralidade desse processo, bem como a validade de seus resultados. 

 



VII.1 - Dos vícios no funcionamento da Comissão de Elaboração e Realização da 3ª              

Conferência Metropolitana de Transportes. 

Na 20ª Reunião Ordinária do Conselho Superior de Transporte Metropolitano-CSTM,          

realizada em 19 de janeiro de 2018 sob clima de protestos de setores da sociedade civil,                

restou aprovada “ad referendum” a RESOLUÇÃO nº 15/2017 (Anexo 3), resolvendo: 

I - Instalar a Comissão de Elaboração e Realização da 3ª Conferência            

Metropolitana de Transportes; 

II - Determinar que o mandato dos atuais conselheiros sejam prorrogados           

até a realização de nova Conferência, de acordo com a disponibilidade           

financeira do CTM; 

III - A Comissão deverá apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias,            

cronograma, estudos técnicos e financeiros para a realização da referida          

Conferência; 

IV - Estabelecer que esta Resolução entre em vigor a partir da sua             

publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e acessoriamente no           

site  do CTM.  

- Grifo nosso 

● Vício 1 - Ausência de publicação da portaria 192-A. 

Ao instituir a Comissão de Elaboração e Realização da 3ª Conferência Metropolitana            

de Transportes, a RESOLUÇÃO 15/2017 remete à Portaria 192-A de 5 de dezembro de 2017               

do Presidente do Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), que teria instituído a citada              

Comissão no âmbito do CTM.  

No entanto, essa portaria jamais foi publicada no Diário Oficial do Estado de             

Pernambuco. A ausência de publicação da Portaria constitui violação do princípio da            

publicidade, elencado no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 como um dos princípios              

que devem nortear a atuação da Administração Pública e reger os atos e decisões              

administrativas nas diferentes esferas de poder. 

O princípio da publicidade dispõe que todo ato administrativo não só é público como              

deve ser publicizado ativamente pela Administração Pública por meio de mecanismos que            

visem alcançar maior parcela possível da população, principalmente aquela que será           

diretamente afetada pelo ato ou decisão. A publicidade confere, assim, maior transparência            



aos atos e decisões e permite à população enxergar com clareza a atuação de seus               

representantes políticos. 

O princípio da publicidade visa efetivar o Estado Democrático de Direito, uma vez             

que o Estado tem sua finalidade voltada para o cidadão, dependendo deste para legitimar              

todos os seus atos. A Constituição Federal prevê que a publicação dos atos é regra, já que a                  

coletividade deve conhecer os atos praticados pelo Estado, devendo este ser transparente,            

ressalvadas as exceções. Ademais, é pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o            

qual a publicidade é requisito indispensável à eficácia do ato administrativo.  12

Por violar o princípio da publicidade, requisito indispensável para a validade do ato             

administrativo, temos que a instituição da Comissão de Elaboração e Realização da 3ª             

Conferência Metropolitana de Transportes é nula, bem como os atos por ela praticados.  

 

● Vício 2 - Ausência de Cronograma para o processo de construção da Conferência. 

As poucas normas que orientam o funcionamento desta Comissão foram          

descumpridas. A RESOLUÇÃO 15/2017 do CSTM em comento dispõe que:  

“III - A Comissão deverá apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias,            

cronograma, estudos técnicos e financeiros para a realização da referida          

Conferência.” 

Acontece que o referido cronograma, os estudos técnicos e os financeiros jamais            

foram apresentados ou publicizados. No lugar de um cronograma, que deveria tornar o             

processo público e possibilitar a participação social, o que ocorreu foi a convocação de              

reuniões de forma inesperada e sempre com pouquíssima antecedência. A necessidade de            

publicização do cronograma serve para garantir que a sociedade civil possa participar da             

construção da sua própria representatividade.Sem essa informação básica, a organização, a           

preparação e a efetiva participação da sociedade ficam severamente prejudicados, senão           

inviabilizados.  

12 Precedentes: i) RESP 456649 MG 1264982525501; ii) STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE             
501010 DF; iii) STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO ARE 941511 PE 
 



 

VII.2 -  Dos vícios nas Reuniões Preparatórias. 

Apesar de não ter preparado e divulgado o cronograma de realização da 3ª             

Conferência Metropolitana de Transportes, na semana do dia 7 de maio de 2018, o Grande               

Recife publicou em seu site as datas de realização de Reuniões Preparatórias que             

antecederam a 3ª Conferência Metropolitana de Transporte. Essas reuniões foram          

realizadas entre os dias 14 e 17 de maio de 2018 em sete municípios da Região                

Metropolitana de Recife, com o objetivo de eleger os delegados para participar da referida              

Conferência. 

As Reuniões Preparatórias são fundamentais no que tange à representação da           

sociedade civil dentro do CSTM, pois nelas são eleitos, por município e categoria (usuário              

comum, gratuidades, e estudantes) as delegadas e delegados que poderão, durante a 3ª             

Conferência Metropolitana de Transportes, ser eleitos para comporem o CSTM.  

 

● Vício 1 - Prazo exíguo entre convocação das Reuniões Preparatórias e sua realização. 

Apesar da grande importância dessas reuniões preparatórias para a sociedade civil,           

elas foram agendadas com apenas uma semana de antecedência. Esse prazo exíguo            

representa uma enorme injustificável barreira para a efetiva participação da sociedade civil            

na sua realização. Em uma semana, não é possível que a sociedade civil se prepare para as                 

reuniões, organize propostas e candidaturas. E esses processos são necessários para que se             

garanta a efetiva representação e participação social no CSTM. Sem eles, o que ocorreu foi               

uma eleição de fachada - pessoas votando em candidatos cujas propostas e projetos não              

são conhecidos e nem compartilhados pela população. E dessa forma a sociedade perde             

uma chance de formar um Conselho que represente e canalize os anseios da população para               

dentro do sistema de gestão do transporte público da Região Metropolitana do Recife.  

 



● Vicio 2 - Violação do procedimento de votação previsto no Regimento Interno das             

Reuniões Preparatórias. 

O CTM publicou em seu site, no dia 9 de maio de 2018, o Regimento Interno das                 

Reuniões Preparatórias (Anexo 9). De acordo com esse documento, que dispõe, dentre            

outras coisas, sobre o processo de trabalho nas Reuniões Preparatórias: 

Art. 6º - Os trabalhos iniciarão da seguinte maneira: 

I – Às 20h serão abertos os trabalhos pela coordenação e, em seguida, os              

candidatos terão um minuto para defender o seu nome; 

II – Após as apresentações será aberta a votação por segmento - usuário             

comum, gratuidade e estudante; 

III – Serão eleitos os candidatos que tiverem maioria simples (50% + 1), de              

acordo com o quantitativo de vaga apresentado no quadro 2 deste           

documento; 

IV – Em caso de empate será considerado eleito o candidato de maior             

idade; 

 

Note-se que o Regimento Interno não é claro com relação ao procedimento de             

eleição dos delegados. Mas, de toda forma, a normativa estabelecida no Regimento não foi              

respeitada durante as eleições. De acordo com o art. 6º do Regimento Interno, citado              

acima, serão eleitos [como delegados] candidatos que tiverem maioria simples (50%+1), de            

acordo com o quantitativo de vaga apresentado no quadro 2 do documento.  

O primeiro item do trecho citado se refere à necessidade de maioria simples dos              

votos para a eleição do delegado. O Regimento Interno não especifica a base da maioria               

simples à qual se refere. Para serem eleitos, os delegados precisariam de qual maioria              

simples? Da maioria simples do número total de registrados para votar? Ou da maioria              

simples dos votantes por categoria? Ao mesmo tempo, o Regimento tampouco regulamenta            

o exercício do voto - cada pessoa registrada poderá votar uma vez apenas? Mais de uma                

vez? Quantas vezes quiser?  

Note que, a depender das respostas dadas às perguntas elencadas, teremos           

procedimentos de eleição distintos, seguindo lógicas bastante diferentes. Sabe-se que um           

dos pressupostos da democracia é a existência de regras prévias e bem definidas             



estruturando o campo da representação política. Essas regras são os acordos           

procedimentais básicos que conferem legitimidade aos resultados de processos políticos          

democráticos. Ou seja, sem regras claras e acordadas, não pode haver resultados legítimos.             

Tais regras existem para trazer segurança e previsibilidade procedimental para processos           

complexos, além de garantir certos direitos básicos de informação e participação nas            

deliberações. Ao deixar de instituir regras claras para a votação e eleição de delegados, o               

Regimento Interno cria procedimentos indeterminados e abertos que contradizem as          

exigências mínimas de um regime democrático. 

Apesar da dúvida sanável sobre o significado do conceito de “maioria simples”            

contido no art. 6, inc. III, o certo é que esse dispositivo não foi cumprido na realização das                  

Reuniões Preparatórias, e mais especificamente na que ocorreu em Recife no dia 17 de maio               

de 2018 e que tivemos a oportunidade de acompanhar. Na eleição de delegados durante a               

reunião, não houve consideração a nenhuma maioria simples, seja de eleitores registrados,            

seja de eleitores por segmento, seja de qualquer outra base de eleitores presentes na              

reunião. 

Veja, por exemplo, a eleição de delegados representantes de usuários comuns. Havia            

592 pessoas registradas para votar nessa categoria. Foram eleitos no total 40 delegados,             

sendo que nenhum deles foi eleito com mais de 50 (cinquenta) votos e a maioria foi eleita                 

com 10 (dez) votos ou menos. Pelo critério da maioria simples dos eleitores registrados para               

essa categoria, teriam sido necessários 297 votos para a eleição de qualquer delegado.             13

Esse mesmo padrão - de desconsideração pela necessidade de se formar uma maioria             

simples nas votações - se repetiu na seleção dos demais segmentos.  

Da forma como as eleições foram realizadas, elas violaram a única exigência            

contida num regulamento que, de resto, mostra-se vago. E, por violar tal exigência,             

deve-se considerar nulas as eleições de delegados por ocasião das Reuniões Preparatórias.            

A realização de novas reuniões precisa ser precedida pela instituição de um regimento             

13 Evidente que, para que seja possível eleger mais de um delegado pela formação de maioria simples, é                  

necessário que cada eleitor possa votar mais de uma vez. Por isso é relevante que o regimento interno seja                   

omisso também com relação à forma e processo de votação. 



interno claro e coerente, que permita a participação e o controle democrático do             

procedimento de eleições. 

Por fim, cumpre ainda apontar que o art. 6º do mesmo Regimento Interno dispõe              

que os candidatos serão eleitos de acordo com o quantitativo de vaga apresentado no              

quadro 2 do Regimento Interno. Acontece que o Regimento Interno, tal como apresentado             

no site do Grande Recife, tem apenas um quadro. Tal inconsistência formal, que, à primeira               

vista, pode parecer pequena, é mais um elemento que prejudica a compreensão da             

sociedade civil do processo de construção da 3ª Conferência Metropolitana de Transporte e             

que, dessa forma, compromete sua participação na gestão democrática do transporte           

público na RMR. 

 

VII.3 -  Dos vícios na realização da 3ª Conferência Metropolitana de Transportes. 

Apesar dos vícios contidos no processo de eleição de delegados, no dia 8 de junho de                

2018, Conselho Superior de Transportes Metropolitano/CSTM publicou em seu sítio          

eletrônico oficial a convocatória para a 3º Conferência Metropolitana de Transportes, a ser             

realizada nos dias 12-13 de junho de 2018, no Centro de Convenções, em Olinda (Anexo 4). 

Pela data de publicização da Conferência, note que, uma vez mais, como já se tornou               

praxe no CSTM, tal convocatória foi realizada com prazo por demais exíguo de apenas 1               

(hum) dia útil antes da realização da Conferência, o que não condiz com a seriedade com                

que deveria ser tratada a participação popular no CSTM. Conforme já salientado, a             

participação popular efetiva no âmbito dos Conselhos é imperativa do Estado Democrático            

de Direito que alicerça a Constituição Federal. 

Nada obstante, iniciada a Conferência, após a fase de “Credenciamento”, seguida da            

“Abertura” - conforme programação exposta no Anexo 4 - a Conferência foi suspensa ainda              

no primeiro dia, na ocasião da fase de “Leitura e aprovação do novo Regimento Interno”,               

quando a mesa organizadora se viu pressionada pelos delegados a inserir no Regimento             

Interno da Conferência a questão da paridade entre os representantes da sociedade civil e              

os representantes empresariais e do Poder Público no âmbito do CSTM. 



O processo de organização da Conferência ficou então suspenso; e o CTM ficou em              

silêncio absoluto sobre como iria avançar para superar o imbróglio e vícios contidos no              

processo de eleição, e qual seria o novo cronograma para a organização da Conferência.              

Mais uma vez, a sociedade civil ficou sem informações. 

Com base na Lei de Acesso à Informações, realizamos requerimento de informações            

acerca da conclusão da 3ª Conferência Metropolitana de Transportes, ocasião em que nos             

foi informado, ao final de setembro/2018, que “Não há previsão para este ano de conclusão               

da conferência.”  (Anexo 5)  14

No mês seguinte, e depois de 5 (cinco) meses de silêncio, no dia 29 de novembro de                 

2018, o CTM emitiu telegrama (Anexo 10) re-convocando os delegados eleitos nas reuniões             

preparatórias para a 3ª Conferência Metropolitana de Transportes, agendada para o dia 6             

de dezembro de 2018. Nesta ocasião, contudo, também ocorreram uma série de vícios que              

comprometem a regularidade e legalidade na composição dos membros do CSTM,           

conforme se segue: 

 

● Vício 1 - Prazo exíguo entre a re-convocação da Conferência e sua realização. 

A re-convocação de delegados foi postado nos correios no fim da tarde do dia              

29/11/2018 (Anexos 6 e 10), quinta feira, sendo que a maior parte dos telegramas só foram                

foram recebidos pelos delegados na segunda feira, 03/12/2018, portanto, com          

antecedência de dois dias úteis. 

Mais uma vez, a convocação para a Conferência foi feita com um prazo exíguo, que               

impede a efetiva organização da sociedade civil. Mais uma vez, o CTM se mostra incapaz ou                

indisposto a conduzir um processo transparente, com planejamento e participação social.           

Em seu lugar, construiu e continua construindo um processo baseado na falta de             

informações, no desrespeito às normas postas, e numa forma de lidar com a sociedade civil               

que impede a sua organização e efetiva representação. 

O prazo exíguo de apenas dois dias úteis foi circunstância fundamental para que a              

Conferência de Transportes Metropolitano contasse com uma representatividade pífia de          

14 Ipsis Litteris 



apenas 77 (setenta e sete) delegados (Anexo 7) para representarem os interesses e direitos              

coletivos dos 1.005.848.875 usuários/ano do STPP/RMR. 

Esta representatividade pífia, deliberadamente planejada pela mesa organizadora,        

resta manifesta quando observamos o resultado final do processo de eleição, onde o             

Conselheiro com maior número de votos entre todos os segmentos, foi eleito com apenas              

10 (dez) votos para representar os usuários (Anexo 11.1), sendo que houve Conselheiro             

eleito com míseros 3 (três) votos para representar o segmento dos que possuem direito à               

gratuidade (Anexo 11.4). Em geral, dez votos não são suficientes para eleger nem             

representantes de turma. 

 

No segmento dos estudantes (Anexo 11.2), por seu turno, os Conselheiros foram            

eleitos com 6 (seis) e 2 (dois) votos, respectivamente, para representar a universalidade de              

estudantes que utilizam o transporte público na RMR. Os Conselheiros eleitos sequer são             

estudantes. Ademais, houve um eleito com zero votos para a vaga de Conselheiro suplente              

no CSTM. Isso porque foram 4 (quatro) candidatos para 2 (duas) vagas, de forma que os que                 

não foram eleitos para Conselheiro titular, entrou como suplente. 

A pífia representatividade de delegados na Conferência não se deu por desinteresse            

da sociedade. Ao contrário, foi deliberadamente planejado pelo Governo/PE, vez que a            

re-convocação realizada com apenas dois dias úteis de antecedência, cria barreiras           

injustificáveis à participação da sociedade civil; e não respeita nem o parco prazo de 3 (três)                

dias entre a convocação e a realização das reuniões do CSTM previsto no Regimento Interno               

do mesmo. 

 

● Vício 2 - A realização de recredenciamento na continuação da Conferência. 

Conforme já assentado nos autos, na primeira tentativa de realização da 3ª            

Conferência Metropolitana de Transportes, em 12 de junho de 2018, a mesma foi suspensa              

pela mesa diretora quando da ocasião da fase de “Leitura e aprovação do novo Regimento               

Interno”; já superadas, portanto, as fases de “Credenciamento” e de “Abertura” - conforme             

programação exposta no Anexo 4. 



Em nota divulgada pelos meios de comunicação, o Grande Recife afirmou “que a 3ª              

Conferência Metropolitana de Transporte foi suspensa, na tarde desta terça-feira (12),           

devido a não aprovação do regimento interno. (...)” (Anexo 12).  

É no âmbito da conferência metropolitana de transporte que se elabora e aprova             

proposições correlatas ao Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região           

Metropolitana do Recife - STPP/RMR que serão encaminhadas ao Conselho Superior de            

Transporte Metropolitano que também terá seus conselheiros eleitos na conferência. Por           

ser o CSTM parte integrante da estrutura organizacional da Agência de Regulação dos             

Serviços Públicos delegados do Estado de Pernambuco (ARPE), que é vinculada ao Governo             

do Estado de PE, tendo natureza jurídica de direito público interno, configurando o ato              

administrativo.  

Ora, o instituto jurídico da suspensão dos atos administrativos paralisa os seus             

efeitos por certo período de tempo, sendo que cessados os efeitos da suspensão, o ato deve                

reiniciar de onde parou. Enquanto a revogação ou anulação do ato administrativo extingue             

por completo os efeitos do ato, fazendo com que este desapareça da ordem jurídica; a               

suspensão não extingue, mas sim paralisa seus efeitos por certo período de tempo.  

Ocorre, todavia, que na ocasião da continuação da Conferência suspensa, em que            

pese a programação prever o início com a “Entrega das credenciais” (Anexo 13), o que               

houve, em verdade, foi um recredenciamento, viabilizando uma nova correlação de forças,            

diferente daquela que exigiu a paridade entre representantes da sociedade civil e Poder             

Público no CSTM e levou a mesa organizadora a suspender a Conferência de maneira              

abrupta. 

 

Através de uma convocação com prazo exíguo de dois dias úteis de antecedência,             

somado ao artifício de realizar um novo credenciamento, o Governo/PE, aqui representado            

pela Agência de Regulação de Pernambuco/ARPE, em união de desígnios com o Grande             

Recife Consórcio de Transportes Metropolitano/ CTM, conseguiram com que os poucos           

delegados participantes da 3ª Conferência, fossem aqueles mais próximos ao Governo. 

 

Note ainda, que a programação da continuação da Conferência constante no Anexo            

13 não informa a hora do término do re-credenciamento realizado irregularmente. Esta            



situação gerou constrangimentos para alguns delegados, que foram impedidos de participar           

da Conferência por chegarem atrasados. (Anexo de vídeo) 

Há importantes decisões proferidas pelo STJ, em que fixa o limite de cinco anos para               

que o Judiciário, assim como a Administração, possam rever atos ilegais, atendendo à regra              

prevista no artigo 54 da Lei nº 9.784. Para além do prazo estipulado, na decisão o Ministro                 

valora a segurança jurídica e a legalidade do ato administrativo: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISONOMIA SALARIAL        

CONCEDIDA PELO PODER PÚBLICO COM BASE EM PARECER DA         

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ACRE. VERBA DE REPRESENTAÇÃO        

CONFERIDA AOS PERITOS CRIMINAIS DESDE 1993. SUPRESSÃO POR        

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA        

SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOABILIDADE. CONVALIDAÇÃO DOS EFEITOS        

JURÍDICOS. INTERREGNO DE MAIS DE DEZ ANOS. REDUTIBILIDADE        

SIGNIFICATIVA DOS PROVENTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. O        

poder-dever da Administração de invalidar seus próprios atos encontra         

limite temporal no princípio da segurança jurídica, pela evidente razão de           

que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à         

instabilidade originada do poder de autotutela do Estado, e na          

convalidação dos efeitos produzidos, quando, em razão de suas         

consequências jurídicas, a manutenção do ato atenderá mais ao interesse          

público do que sua invalidação. 2. A infringência à legalidade por um ato             

administrativo, sob o ponto de vista abstrato, sempre será prejudicial ao           

interesse público; por outro lado, quando analisada em face das          

circunstâncias do caso concreto, nem sempre a sua anulação será a melhor            

solução. Em face da dinâmica das relações jurídicas sociais, haverá casos           

em que o próprio interesse da coletividade será melhor atendido com a            

subsistência do ato nascido de forma irregular. 3. O poder da           

Administração, destarte, não é absoluto, na seara da invalidação de seus           

atos, de forma que a recomposição da ordem jurídica violada está           

condicionada primordialmente ao interesse público. O decurso do tempo         

ou a convalidação dos efeitos jurídicos, em certos casos, é capaz de tornar a              

anulação de um ato ilegal claramente prejudicial ao interesse público,          

finalidade precípua da atividade exercida pela Administração. 4. O art. 54           

da Lei 9.784/99, aplicável analogicamente ao presente caso, funda-se na          

importância da segurança jurídica no domínio do Direito Público,         

estipulando o prazo decadencial de 5 anos para a revisão dos atos            

administrativos viciosos (sejam eles nulos ou anuláveis) e permitindo, a          

contrario sensu, a manutenção da eficácia dos mesmos, após o transcurso           

do interregno mínimo quinquenal, mediante a convalidação ex ope         

temporis, que tem aplicação excepcional a situações típicas e extremas,          



assim consideradas aquelas em que avulta grave lesão a direito subjetivo,           

sendo o seu titular isento de responsabilidade pelo ato eivado de vício. 5.             

A efetivação do ato que reconheceu a isonomia salarial entre as carreiras            

de Perito Legal e Delegado de Polícia do Estado do Acre, com base apenas              

em parecer da Procuradoria-Geral do Estado, e o transcurso de mais de 5             

anos, por inusitado que se mostre, consolidou uma situação fática para a            

qual não se pode fechar os olhos, vez que produziu consequências jurídicas            

inarredáveis. Precedente do Pretório Excelso. 6. Recurso Ordinário provido,         

para cassar o ato que suprimiu a verba de representação percebida pelos            

recorrentes. (RMS 24430/AC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,         

QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 30/03/2009)  

 

● Vício 3 - Falha nas cédulas de votação. 

No segmento dos “Estudantes” (Anexo 11.2), a delegada “Amanda Clarinda de Melo            

Cravo” desistiu de se candidatar a Conselheira, sendo que o seu nome não foi retirado da                

cédula de votação, tendo inclusive, recebido 1 (um) voto. 

A realização de eleições onde constam na cédula de eleições nomes de pessoas que              

não são candidatas, é mais um fato, somado a todos os outros, que compromete a lisura do                 

procedimento. 

A conclusão lógica dos fatos até aqui descritos, é que desde a preparação até a               

conclusão da 3ª Conferência Metropolitana de Transporte, vários foram os artifícios           

utilizados pelas rés de forma a impossibilitar a efetiva participação da sociedade na eleição              

de seus delegados e conselheiros. A não ser que esses vícios procedimentais sejam sanados,              

o CSTM jamais cumprirá sua função democrática. Ademais, esses vícios configuram clara            

violação da moralidade administrativa e dos princípios que regem a Administração Pública. 

 

 

VIII - DAS OFENSAS À LEGALIDADE E MORALIDADE NO FUNCIONAMENTO DO CSTM. 

Não é apenas no processo de eleição dos Conselheiros representantes da Sociedade            

Civil que encontramos irregularidades. Com efeito, as irregularidades permeiam grande          



parte da atuação do CSTM, que funciona de modo fechado e impermeável à fiscalização da               

sociedade.  

Nos parágrafos abaixo, descrevemos algumas das formas pelas quais o CSTM, em seu             

funcionamento rotineiro, viola frontalmente os princípios da publicidade, da transparência e           

da gestão democrática da política pública. 

 

VIII.1 - Da falta de divulgação pública das reuniões do CSTM. 

Primeiro, a sociedade civil não tem acesso a informações sobre a realização de             

reuniões do CSTM, e nem sobre a pauta de discussão das mesmas. A convocação para essas                

reuniões - onde se discutem assuntos de interesse público, como o itinerário das linhas de               

ônibus metropolitanas e municipais de Recife e Olinda, o valor da tarifa pública, o              

cumprimento dos contratos de concessão e a acessibilidade da frota - é feita somente para               

os Conselheiros que compõem o CSTM, e com apenas três dias de antecedência.  

Essa falta de publicidade e transparência, que viola o art. 37 da Constituição Federal,              

impede que pessoas e organizações participem e monitorem efetivamente a atuação do            

Conselho, permitindo que este opere por trás de portas fechadas e longe da fiscalização              

social. Note-se também que órgãos de fiscalização, como o próprio Ministério Público, estão             

ausentes da composição do Conselho. 

Prova da falta de comunicação pública e ampla das reuniões do CSTM é a ausência               

de qualquer convocação das mesmas, seja na Imprensa Oficial de Pernambuco, seja no sítio              

de internet do CTM, do CSTM, ou da Secretaria das Cidades, cujo Secretário preside o CSTM.                

Assim, o cronograma de atividades, as pautas a serem discutidas e as datas de reunião do                

CSTM são completamente desconhecidas pela sociedade civil, sendo do conhecimento          

apenas dos Conselheiros que compõem o órgão, quando muito. 

Cumpre notar que, além de não serem publicizadas as convocatórias para as            

reuniões, tampouco são divulgadas as atas das mesmas, de forma que a sociedade civil              

possa acompanhar e monitorar as discussões que ocorrem no âmbito do CSTM. Trata-se,             



mais uma vez, de uma clara violação do princípio da transparência dos atos da              

Administração Pública. 

 

VIII.2 - Do impedimento à entrada de pessoas interessadas nas reuniões do CSTM. 

Mesmo se integrantes da sociedade civil soubessem das datas das reuniões do            

Conselho, não seria possível a sua entrada. Isso porque as reuniões são realizadas             

literalmente por trás de portas fechadas. Em diversas ocasiões, membros da sociedade civil             

organizada foram impedidos de adentrar o recinto onde a reunião seria realizada, em             

ocorrências que afrontam cabalmente, mais uma vez, os princípios da transparência e da             

participação social. 

 

VIII.3 - Do desrespeito à periodicidade exigida na realização de reuniões. 

Não param por aí as irregularidades no funcionamento do CSTM. De acordo com seu              

regimento interno, “O CSTM se reunirá ordinariamente com a periodicidade mínima de 1             

(um) mês e máxima de 2 (dois) meses, podendo haver convocação extraordinária a qualquer              

momento” (Anexo 14). 

No entanto, as reuniões não vem acontecendo com a periodicidade mínima exigida.            

No sítio de internet do CSTM, encontramos indícios de que o Conselho se reuniu nas               

seguintes datas em 2018, das quais constam Resoluções deliberadas:  

- 19 de janeiro de 2018 

- 20 de março de 2018 

- 7 de maio de 2018 

- 24 de maio de 2018 

- 8 de junho de 2018 

Por conta dos vícios anteriormente descritos - a falta de divulgação da convocatória             

para as reuniões do CSTM e a falta de publicização de suas atas - não temos como afirmar                  

ao certo se outras reuniões chegaram a ocorrer. Os indícios, porém, apontam para a              

ocorrência de reuniões apenas nas datas listadas acima, tendo passado o CSTM um             



semestre inteiro sem se reunir para discutir e deliberar sobre o STPP/RMR. Trata-se, mais              

uma vez, de uma tremenda irregularidade no funcionamento do CSTM, e de um claro indício               

de que esse Conselho não está cumprindo sua função de acompanhar e normatizar o              

transporte público na RMR.  

VIII.4 - Do funcionamento ilegal do CSTM durante todo o ano de 2018. 

Após a justiça suspender os efeitos de um possível aumento tarifário votado no             

âmbito do CSTM, a 20ª Reunião Ordinária do Conselho Superior de Transporte            

Metropolitano-CSTM determinou a prorrogação dos mandatos dos Conselheiros por prazo          

indefinido até a realização de nova Conferência, sem que haja semelhante previsão no             

Regimento Interno (Anexo 3). 

É que, conforme disposto no Regimento Interno do CSTM (Anexo 14), a parte que              

trata do mandato dos membros do CSTM aduz que: 

 

CAPÍTULO II - Da composição 

Art. 4º - O mandato dos membros do CSTM dependerá de sua            

representação: 
(...) 

III - Os demais membros do CSTM, elencados nos incisos XVIII a XX , terão              15

mandatos de dois (2) anos, admitida suas reconduções por apenas mais           

01 (um) mandato e desde que eleitos em Conferência Específica. - Grifo            

nosso 

 
Conforme se depreende da simples leitura do dispositivo legal referido: i) Os            

mandatos dos conselheiros possuem prazo de dois (2) anos; ii) Admite-se a recondução             16

15 CAPÍTULO II - Da composição 
Art. 2º - O CSTM é composto pelos seguintes membros: 
(...) 
XVIII - 04 (quatro) representantes dos usuários dos transportes coletivos da Região Metropolitana do Recife -                
RMR 
XIX - 02 (dois) representantes dos usuários contemplados com o benefício da gratuidade. 
XX - 02 (dois) representantes dos estudantes 
(...) 
 
16Registre-se a impropriedade jurídica do termo. Ao que nos parece, o termo correto seria “reeleição”. 

Recondução - forma de provimento derivado de cargo público - “é o retorno do servidor estável ao cargo que                   

dantes titularizava, quer por ter sido inabilitado no estágio probatório relativo a outro cargo para o qual                 

subsequentemente fora nomeado, quer por haver sido desalojado dele em decorrência de reintegração do              

precedente ocupante” (BANDEIRA DE MELO. Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. Malheiros            

Editores. São Paulo-SP. P. 296) 



dos conselheiros por apenas mais 01 (um) mandato; e iii) A recondução deve se dar por                17

eleição em Conferência Específica. 

A partir da interpretação sistemática do nosso ordenamento jurídico, não há como            

conceber que o CSTM realize a reeleição/recondução automática de Conselheiros, vez que o             

Regimento Interno do mesmo não pode inovar na ordem constitucional. 

Em outras palavras, não pode o Regimento Interno do CSTM, criado pela Lei Estadual              

13.235/2007 , estabelecer formas de participação popular mais restritivas que a norma           18

brasileira de maior hierarquia. 

Não poderia ainda o CSTM - como o fez - legislar, mediante Resolução, acerca do               

mandato dos Conselheiros, haja vista que esta matéria já é tratada pela Lei Estadual              

13.235/2007 e também não se encontra entre as atribuições do CSTM dispostas no art. 7º               

do Regimento Interno do CSTM. 

Com efeito, o Regimento Interno do CSTM, consoante apontado, admite a            

recondução (reeleição) por prazo certo de mais 01 (um) mandato de dois (2) anos, não               

havendo sequer menção a um procedimento de prorrogação automática de mandatos e            

tampouco previsão de período indeterminado de “até a realização de nova Conferência”;            

o que fere o princípio da legalidade na Administração Pública. 

Desta forma, temos que a Resolução nº 15/2017, no seu ponto II - Determinar que o                

mandato dos atuais conselheiros sejam prorrogados até a realização de nova Conferência,            

de acordo com a disponibilidade financeira do CTM - não atende o Princípio da Legalidade               

segundo o qual a Administração Pública só pode atuar mediante autorização legal.  19

 
17 Idem. 
 
18 Disponível em: 
http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?tiponorma=1&numero=13235&complemento=0&ano=2007&tip
o=&url= 
 
19 Art. 37. CF. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos                 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,            
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,(...) 
  

http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?tiponorma=1&numero=13235&complemento=0&ano=2007&tipo=&url=
http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?tiponorma=1&numero=13235&complemento=0&ano=2007&tipo=&url=


Por seu turno, o Princípio da Publicidade, previsto no mesmo art. 37 da Constituição,              

também restou violado pelo mesmo ponto II da Resolução nº15/2017 acima transcrito, na             

medida em que sequer informa quais mandatos foram prorrogados, dificultando          

sobremaneira o controle social na administração pública. 

A ilegalidade aqui apontada reluz também no fato de que o CSTM, ao tentar apontar               

embasamento jurídico à prorrogação de mandatos por período indeterminado, aponta o           

Parágrafo Único do Art. 4º do Regimento Interno, que trata de hipótese de vacância do               20

cargo antes do término do mandato. 

Não se trata aqui de invocar o formalismo burocrático, mas sim de proteger o              

interesse público, vez que na seara do Direito Administrativo, FORMA é a garantia do Estado               

Democrático de Direito, sobretudo quando afeta o próprio conteúdo/objeto do ato           

administrativo tornando-o ilícito, como no presente caso, em que os mandatos dos            

Conselheiros foram prorrogados por tempo indeterminado, sem que haja qualquer previsão           

regimental que possibilite tal prorrogação. 

Tanto é assim que a FORMA é requisito de formação do ato administrativo e, mesmo               

nos atos discricionários, a FORMA será vinculada ao que está previsto em Lei; ou na melhor                

lição de Fernanda Marinela, “Considerando que a forma dos atos administrativos é definida             

por Lei, não se admite que o administrador deixe de observá-la, sob pena de invalidação do                

ato por vício de ilegalidade” . 21

Desta feita, o CSTM, durante todo o ano de 2018, atuou com o mandato de seus                

Conselheiros expirados, motivo pelo qual devem ser declaradas nulas todas as decisões            

efetivadas pelo mesmo. 

Os fatos até aqui descritos não violam apenas as normativas específicas, como as             

Leis, Resoluções e Regimentos Internos citados. Eles violam também os princípios da            

transparência, da participação popular e da gestão democrática de políticas públicas. A            

forma desordenada, intransparente e irregular pela qual não só o processo de eleição dos              

20 “Vacância é terminologia técnica para descrever que o cargo público está vago, é um fato                
administrativo que indica que um determinado cargo público não está provido, isto é, está sem               
titular.” (MARINELA. Fernanda. Direito Administrativo. Ed. Impetus. Niterói-RJ. P. 611) 
21 MARINELA. Fernanda. Direito Administrativo. Ed. Impetus. Niterói-RJ. P. 264 
 



Conselheiros do CSTM foi conduzido desde seu início, mas também toda a questão atinente              

à participação popular no âmbito do CSTM, servem, na realidade, para impedir que seja              

construída uma efetiva participação da sociedade na gestão do transporte público. E            

participação social é imprescindível para que tenhamos uma gestão limpa, eficaz e eficiente             

do STPP/RMR.  

Até aqui, foram descritas as maneiras pelas quais o processo de eleição dos             

Conselheiros e o funcionamento do CSTM violam uma série de princípios e regras do              

sistema legal. Mas existe também um outro tipo de vício que subjaz o CSTM, qual seja a                 

inconstitucionalidade das normas que o instituem. Passamos a explorar esse ponto.  

 

IX - DA NÃO APLICABILIDADE - incidenter tantum - DA CLÁUSULA 4.3 DO ANEXO ÚNICO 

DA LEI 13.235 DE 2007 POR FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. 

Inicialmente, é preciso dizer que a Ação Popular, de acordo com o art. 1º, §1º, da Lei                 

4.717/1965, tem o objetivo de proteger patrimônio público em sentido amplo, isto é,             

patrimônio pertencente a toda coletividade, incluindo o meio ambiente e o patrimônio            

cultural e histórico. Nesse sentido, como afirmam os professores Ingo Sarlet, Luiz Marinoni e              

Daniel Mitidiero: “nada impede que se argua a inconstitucionalidade de norma como            

fundamento de pedido que recai sobre uma situação concreta que diz respeito à             

coletividade, e que, por isso, é resolvido mediante decisão cujos efeitos são erga omnes” . 22

Registra-se que há entendimento consolidado nas cortes superiores, como ficará          

amplamente demonstrado mais adiante, de que é cabível o manejo de Ação Popular para o               

julgamento de relação jurídica específica que tenha como fundamento lei inconstitucional,           

como é o caso da Lei Estadual 13.325 de 2007, que ratificou a criação do Consórcio de                 

Transporte Metropolitano da Região Metropolitana de Recife/CTM e de sua instância           

normativa, o Conselho Superior de Transporte Metropolitano/CSTM. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) admite a possibilidade de utilização da ação civil             

pública como instrumento adequado e idôneo de controle incidental de constitucionalidade,           

22  Ingo Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Curso de Direito Constitucional. São 
Paulo: RT, 2012, p. 888 



pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, inexistindo qualquer tipo de               

usurpação da competência da Suprema Corte. E por analogia, admite também a Ação             

Popular. 

No sistema normativo brasileiro, todas as instâncias do poder judiciário são           

protetoras da Constituição Federal. Dessa forma, a inconstitucionalidade de determinada lei           

deve ser analisada pela Jurisdição Constitucional, que envolve todas as instâncias da Justiça.             

Renunciar ao dever de controle de constitucionalidade nesse caso é, assim, renunciar a             

própria função precípua da Jurisdição Constitucional: a guarda da Constituição. 

Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE.       

QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO      

DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO       

IMPROCEDENTE.- O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a        

legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo          

de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de         

quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em           

face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a           

controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da         

demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à        

resolução do litígio principal. (...) 

É por essa razão que o magistério jurisprudencial dos Tribunais - inclusive o             

do Supremo Tribunal Federal (Rcl 554/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA -           

Rcl 611/PE, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.) - tem reconhecido a           

legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo          

de fiscalização incidental de constitucionalidade, desde que, nesse        

processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se        

como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão         

prejudicial indispensável à resolução do litígio principal. Assentadas tais         

premissas, entendo que a espécie ora em exame não configura situação           

caracterizadora de usurpação de competência do Supremo Tribunal        

Federal, pois a controvérsia pertinente à validade jurídico-constitucional do         

art. 27 da Lei nº 8.987/95 foi suscitada, "incidenter tantum", no processo            

de ação civil pública, como típica questão prejudicial, necessária ao          

julgamento da causa principal, cujo objeto identifica-se com a invalidação          

de transferências de permissão de linhas de transporte rodoviário         

interestadual de passageiros, efetuadas sem a prévia realização de licitação          

(fls. 53). Cabe referir, neste ponto, que, além de revelar-se plenamente           

cabível o controle incidental de constitucionalidade de leis municipais em          

face da Constituição da República (RTJ 164/832, Rel. Min. PAULO          

BROSSARD), assiste, ao magistrado singular, irrecusável competência,       

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033694/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/11578429/artigo-27-da-lei-n-8987-de-13-de-fevereiro-de-1995
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033819/lei-de-concessoes-lei-8987-95
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033694/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


para, após resolução de questão prejudicial, declarar, monocraticamente,        

a inconstitucionalidade de quaisquer atos do Poder Público: "Ação         

declaratória. Declaração 'incidenter tantum' de inconstitucionalidade.      

Questão prejudicial. O controle da constitucionalidade por via incidental         

se impõe toda vez que a decisão da causa o reclame, não podendo o juiz               

julgá-la com base em lei que tenha por inconstitucional, senão declará-la           

em prejudicial, para ir ao objeto do pedido. Recurso extraordinário          

conhecido e provido."(RTJ 97/1191, Rel. Min. RAFAEL MAYER). (Rcl 1.898.          

rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.02.2004) 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE.      

QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE.INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA      

COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.- O Supremo Tribunal        

Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública           

como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade,        

pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando             

contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse          

processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se        

como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão         

prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. (...) 

Se, contudo, o ajuizamento da ação civil pública visar, não à apreciação da             

validade constitucional de lei em tese, mas objetivar o julgamento de uma            

específica e concreta relação jurídica, aí, então, tornar-se-á lícito         

promover, incidenter tantum,o controle difuso de constitucionalidade de        

qualquer ato emanado do Poder Público. Incensurável, sob tal perspectiva,          

a lição de HUGO NIGRO MAZZILLI ("O Inquérito Civil", p. 134, item n. 7, 2ª               

ed., 2000,Saraiva):"Entretanto, nada impede que, por meio de ação civil          

pública da Lei n. 7.347/85, se faça, não o controle concentrado e abstrato             

de constitucionalidade das leis, mas, sim, seu controle difuso ou          

incidental.(...) assim como ocorre nas ações populares e mandados de          

segurança, nada impede que a inconstitucionalidade de um ato normativo          

seja objetada em ações individuais ou coletivas (não em ações diretas de            

inconstitucionalidade, apenas), como causa de pedir (não o próprio pedido)          

dessas ações individuais ou dessas ações civis públicas ou coletivas."          

(grifei). É por essa razão que o magistério jurisprudencial dos Tribunais -            

inclusive o do Supremo Tribunal Federal (Rcl 554-MG,Rel. Min. MAURÍCIO          

CORRÊA - Rcl 611-PE, Rel. Min. SYDNEY SANCHES,v.g.) - tem reconhecido           

a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento          

idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, desde que, nesse         

processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se        

como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão         

prejudicial indispensável à resolução do litígio principal (...) 

O controle da constitucionalidade por via incidental se impõe toda vez           

que a decisão da causa o reclame, não podendo o juiz julgá-la com base              

em lei que tenha por inconstitucional, senão declará-la em prejudicial,          

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033694/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103274/lei-de-a%C3%A7%C3%A3o-civil-p%C3%BAblica-lei-7347-85


para ir ao objeto do pedido. (RTJ 97/1191, Rel. Min. RAFAEL MAYER -             

grifei) Tendo-se presente o contexto em que proferida a sentença que           

julgou procedente a ação civil pública promovida pelo Ministério Público          

da comarca de Sorocaba/SP, constata-se que o objeto principal desse          

processo coletivo não era a declaração de inconstitucionalidade do art. 8º           

da Lei Orgânica do Município. Ao contrário, a alegação de          

inconstitucionalidade da norma legal em referência foi invocada como         

fundamento jurídico (causa petendi) do pedido, qualificando-se como        

elemento causal da ação civil pública, destinado a provocar a instauração           

de questão prejudicial, que, decidida incidentemente pelo magistrado        

local, viabilizou o acolhimento da postulação principal deduzida pelo         

Ministério Público, consistente na redução do número de Vereadores à          

Câmara Municipal. (Rcl 1.733. rel. Min. Celso de Mello, DJ 01.12.2000) 

 

O Supremo Tribunal Federal, ao decidir o tema ora em análise, como se viu nas               

jurisprudências acima colacionadas, admite a possibilidade de utilização da ação civil pública            

como instrumento adequado e idôneo de controle incidental de constitucionalidade, pela           

via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, inexistindo qualquer tipo de              

usurpação da competência da Suprema Corte. É exatamente, como se vê, o caso que              

estamos tratando.  

Esse mesmo entendimento se aplica ao controle incidental de constitucionalidade          

via Ação Popular. De acordo com o entendimento do STF, é possível a declaração incidental               

de inconstitucionalidade em Ação Popular, “desde que a controvérsia constitucional não figure            

como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial,             

indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público” (REsp              

437.277/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 13/12/2004)” . 

O que não é possível, no âmbito da ação popular, evidentemente, é seu uso para fins                

equivalentes aos do controle abstrato de constitucionalidade da norma. A jurisprudência           

do Supremo Tribunal Federal, pela mesma lógica, exclui a possibilidade do exercício da ação              

civil pública, quando, nela, o autor deduzir pretensão efetivamente destinada a viabilizar o             

controle abstrato de constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo. No entanto,            

como é cristalino, o presente caso envolve a declaração incidental de constitucionalidade a             

partir de efeitos concretos que recaem sobre a coletividade. Ou seja, consoante a             



jurisprudência, requeremos que a inconstitucionalidade do ato normativo seja tratada          

como “causa de pedir” e não como “pedido”. 

Passada essa fase inicial de explanação sobre o pedido de inconstitucionalidade           

incidenter tantum, passa-se a demonstrar as inconstitucionalidades da cláusula 4.3 do           

ANEXO ÚNICO, da Lei 13.235/2007 que como já dito anteriormente, determina uma            

participação da sociedade civil no CSTM minoritária e pouco representativa.  

Conforme mencionado acima, o CSTM é composto por 25 (vinte e cinco)            

Conselheiros. Apenas 8 (oito) deles são representantes da sociedade civil, dentre os quais 4              

(quatro) representam usuários comuns, 2 (dois) representam usuários contemplados pelo          

benefício da gratuidade e 2 (dois) representam estudantes.   23

Também já foi dito, que esses conselheiros são fundamentais pois, além de            

representarem os interesses e direitos coletivos dos 1.005.848.875 usuários/ano do          

STPP/RMR, também possibilitam o monitoramento e fiscalização, por parte da sociedade           

civil, de atos do Poder Público e do empresariado num setor - o de operação do transporte                 

público coletivo - no qual circulam montantes enormes de recursos públicos e no qual              

conhecem-se, Brasil afora, inúmeros casos de corrupção, fraude, cartelização, desvio de           

recursos, dentre outros. 

A Constituição Federal dispõe como preceito fundamental da política municipal a           

participação da população no planejamento urbano (CF, art. 29, XII), o que por óbvio, inclui               

a mobilidade urbana e a Constituição do Estado de Pernambuco, na alínea d do §2º de seu                 

art.144, determina que “no estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao           

desenvolvimento urbano o Estado e os Municípios deverão assegurar (...) a participação            

ativa das entidades civis e grupos sociais organizados, na elaboração e execução de planos,              

programas e projetos e na solução dos problemas que lhe sejam concernentes”. 

23 Note que sequer compõem o CSTM entidades de cunho técnico-acadêmico ou de defesa do direito                
coletivo, que poderiam subsidiar as discussões e não apenas o pensamento dos gestores,             
operadores e a representação dos usuários com assento no CSTM. 
 



A Lei 12.587 de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade              

Urbana, também elenca como um de seus princípios “a gestão democrática e controle social              

do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana”. 

In casu, cláusula 4.3 do ANEXO ÚNICO, da Lei 13.235/2007, não observou o princípio              

da participação popular, uma vez que, ao não garantir a paridade de forças entre a               

sociedade civil e o poder público e os empresários nos assentos do CSTM, e a efetiva                

participação popular, desrespeita os preceitos constitucionais acima demonstrados,        

devendo assim, ser anulada, a fim de que se cumpra o preceito fundamental da gestão               

democrática no planejamento urbano. 

Ademais, a regulamentação atual do CSTM não possibilita a atuação da sociedade            

civil organizada dentro do Conselho, mas antes de indivíduos, que muitas vezes não têm              

laços com a categoria que dizem representar. O que esperar da representatividade desses             

sujeitos dentro do CSTM? Para estar de acordo com a Constituição Estadual de Pernambuco,              

seria necessário reformular a regulamentação do CSTM, de forma a fazer com que ele seja               

integrado por “entidades civis e grupos sociais organizados” e não por indivíduos.  

Assim, a legislação que institui e regulamenta do CSTM viola o princípio            

constitucional da participação popular no planejamento urbano de duas maneiras: primeiro,           

por instituir um conselho onde a sociedade civil é minoritária, de forma a não conseguir               

fazer valer seus interesses; e, segundo, por instituir a representação por indivíduos e não              

por organizações ou grupos sociais organizados, o que também prejudica a capacidade da             

sociedade civil de fazer valer seus direitos e interesses e de impactar a formulação da               

política pública. 

  

X - DOS PREJUÍZOS CONSEQUENTES DAS OMISSÕES DO CSTM. 

Não se trata aqui “apenas” de relatar vícios no funcionamento de instituições que             

deveriam estar zelando pelo direito social ao transporte. Esses vícios têm consequência            

reais e extremamentes graves para a gestão do transporte público, e resulta em impactos              

incalculáveis tanto para vida dos cidadãos e cidadãs que usam o STPP/RMR quanto para a               

Fazenda Pública. Citamos alguns exemplos notórios de como a ausência de transparência,            



de efetiva fiscalização e participação social no funcionamento do CSTM têm prejudicado o             

seu funcionamento e a sua capacidade de cumprir a sua missão. 

 

X.1 - Dos sucessivos aumentos que extrapolam o índice legal  

De acordo com os dispositivos da Lei Estadual nº 14.474\2011 , compete ao CSTM,             24

dentre outras atribuições, “fixar, a partir de proposta do CTM fundada nos custos e no               

número estimado de usuários pagantes do STPP/RMR pagantes, as tarifas a serem            

cobradas. 

 

O mesmo diploma legal, em seu art. 10, por imperativo da Lei Federal que dispõe               

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviço públicos , assevera que o               25

modo e a forma de recolhimento das quantias arrecadadas pelos operadores devem estar             

estabelecidos pelo Regulamento do STPP\RMR. Dessa forma, o Regulamento do STPP/RMR          

, aplicado indistintamente às concessionárias e permissionárias , dispõe sobre o critério e            26 27

a periodicidade do reajuste no valor da tarifa; senão vejamos: 

 

24 BRASIL. Lei n. 14.474 de 16 de nov. de 2011. Dispõe sobre a organização dos serviços do Sistema de                    

Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife - STPP\RMR e autoriza o Poder Público a                 

delegar a sua execução. GOVERNO DE PERNAMBUCO. Disponível em:         

http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=4197&tipo=TEXTOATUALIZADO 

 
25Lei 8987/1995  

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: 

IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas; 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm 

 
26 Disponível em: 
http://www.granderecife.pe.gov.br/sitegrctm/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-15-Regulamento-do-STPP-
RMR.pdf 
 
27 SEÇÃO II - DA JURISDIÇÃO 
Art. 2º Ficam disciplinados por este Regulamento todos os serviços de transportes públicos coletivos de               
passageiros efetuados na RMR e que atendam os seguintes requisitos: 
I - sejam prestados em contrapartida a uma remuneração, a qualquer título ou forma de cobrança; 
(...)  
 
Art. 3º Incluem-se no âmbito jurisdicional do presente Regulamento todos os sistemas, serviços e modais               
integrantes do STPP\RMR detalhados na legislação citada no art. 1º deste Regulamento e Normas              
Suplementares.  
 
Grifos nosso 

http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=4197&tipo=TEXTOATUALIZADO
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
http://www.granderecife.pe.gov.br/sitegrctm/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-15-Regulamento-do-STPP-RMR.pdf
http://www.granderecife.pe.gov.br/sitegrctm/wp-content/uploads/2016/12/Anexo-15-Regulamento-do-STPP-RMR.pdf


CAPÍTULO XI - DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E        

PERMISSIONÁRIA 

SEÇÃO I - A REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E PERMISSIONÁRIA 

Art. 266. O Preço de Remuneração ao Operador - PRO será reajustado,            

anualmente, pelo Índice de Preço ao Consumidor - IPCA, divulgado pelo           

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

§ 1° O reajuste da remuneração dos concessionárias não implica,          

necessariamente, em reajuste das tarifas cobradas dos usuários. 
§ 2° (...) 

§ 3° A cada quatro anos, não se realizará o reajuste previsto no caput              

deste artigo, procedendo-se a repactuação do preço contratado, a qual          

visará a adequação aos novos preços de mercado dos insumos utilizados           

pelo particular delegado na operação do STPP\RMR. 

§ 4° A repactuacao se fará através da demonstração analitica da variacao            

dos precos dos componentes dos custos verificada entre o momento inicial           

do contrato e o momento de cada repactuação, subtraindo-se do          

percentual resultante as variações no preço do contrato decorrentes da          

incidência dos reajustes anuais e repactuações anteriores. Grifos nosso 

 

Preço de Remuneração ao Operador - PRO corresponde ao valor monetário proposto            

pelo licitante vencedor como sendo a sua remuneração, por passageiro transportado, em            

virtude da prestação de serviços ao STTP\RMR. 

 

Note, que o objeto do reajuste é o PRO, que não se confunde com a tarifa paga pelo                  

usuário em razão da prestação do serviço, porquanto o “reajuste da remuneração dos             

concessionários não implica, necessariamente, em reajuste das tarifas cobradas dos          

usuários”. 

 

O Manual de Operações do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região             

Metropolitana do Recife - STPP\RMR , que “faz parte dos documentos legais que a             28

Concessionária e Permissionária tem de obedecer e por ele pautar a execução de seus              

serviços”, traz semelhante previsão ao tratar do CÁLCULO DA TARIFA AO USUÁRIO e DO              

REAJUSTE E REVISÃO DO PREÇO DA REMUNERAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS, estabelece          

que:  

CAPÍTULO XI – TARIFAÇÃO 

SEÇÃO I – CÁLCULO DA TARIFA AO USUÁRIO 

28 Disponível em: 
http://www.granderecife.pe.gov.br/sitegrctm/wp-content/uploads/2016/12/ANEXO16.pdf 
 

http://www.granderecife.pe.gov.br/sitegrctm/wp-content/uploads/2016/12/ANEXO16.pdf


[...] 

5 – As tarifas pagas pelos usuários serão reajustadas anualmente pelo           

Índice de Preço ao Consumidor – IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro           

de Geografia e Estatística e revisado, a cada 4 (quatro) anos, através da             

atualização de todos os custos necessários para prestação dos serviços do           

STPP/RMR. - Grifo nosso 

 

CAPÍTULO XII - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SEÇÃO III - DO REAJUSTE E REVISÃO DO PREÇO DA REMUNERAÇÃO DAS            

CONCESSIONÁRIAS 

10 - O Preço de Remuneração ao Operador - PRO deve ser ajustado,             

anualmente, pelo Índice de Preço ao Consumidor - IPCA, divulgado pelo           

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

(...) 

11 - A cada quatro anos, não se realizará o reajuste previsto no caput              

deste artigo, procedendo-se a repactuação do preço contratado, a qual          

visará à adequação aos novos preços do mercado de insumos utilizados           

pelo particular delegado na operação do STTP\RMR. 

11.1. A repactuação se fará através da demonstração analítica da variação           

de preços dos componentes dos custos verificada entre o momento inicial           

do contrato e o momento de cada repactuação, subtraindo-se do          

percentual resultante as variações no preço no contrato decorrentes da          

incidência dos reajustes anuais e repactuações anteriores. 
 - Grifo nosso 

 

Pela leitura dos dispositivos legais e contratuais mencionados depreende-se que os           

reajustes anuais nas tarifas pagas pelos usuários do sistema de transporte público coletivo             

deve se dar pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - medidor oficial                

da inflação do país - medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE;               

podendo haver repactuação do preço contratado a cada 4 (quatro) anos. Ademais, o             

“reajuste da remuneração dos concessionários não implica, necessariamente, em reajuste          

das tarifas cobradas dos usuários”. 

 

Todavia, ocorre que em razão da omissão permissiva do CSTM, os três últimos             

aumentos tarifários no serviço essencial de transporte público extrapolaram, em muito, o            

índice oficial proposto. Isto porque: i) o IPCA acumulado para o ano de 2014 foi de 6,40%,                 

enquanto que o suposto reajuste tarifário para o ano de 2015 foi de 12,93% (102,03% a                

mais); ii) o IPCA acumulado para o ano de 2015 foi de 10,67% e o aumento na tarifa foi de                    



14,42% para 2016 (35% a mais); e por fim iii) O IPCA acumulado para o ano de 2016 foi de                    

6,28%, já o aumento para o ano de 2017 foi equivalente a 14,26% (127% a mais). 

 

O três sucessivos aumentos tarifários, somados, ultrapassam o índice legal proposto           

para o reajuste tarifário na importância de 264,03%, afetando sobremaneira o poder            

econômico de todas as pessoas que necessitam utilizar o transporte público.  29

 

De certo, a histórica omissão do CSTM em realizar a regulamentação efetiva no             

Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife - ou sua              

atuação ad referendum - vem causando enorme prejuízo à eficiência operacional do próprio             

sistema (Princípio da Eficiência), impactando toda população da RMR , em especial aquela            30

usuária de transporte público, que, em sua maioria, são pessoas que não possuem outra              

opção de mobilidade. 

 

O CSTM vem sistematicamente aprovando reajustes na tarifa que contrariam as           

normas legais que regem o STPP/RMR por serem superiores ao IPCA. O Quadro-1 abaixo              

compara a taxa de ICPA dos anos 2015, 2016 e 2017 com o reajuste aprovado pelo CSTM em                  

cada um desses anos: 

 

29 O direito ao transporte público está positivado na Constituição Federal, através da EC 90\15, entre                
os direitos sociais, reconhecendo-se assim a importância do direito ao transporte público como             
pressuposto necessário ao acesso a outros direitos de suma importância, como a saúde, a              
educação, o lazer, etc.. 
 
30 O Sistema de Transporte Público constitui um alvo estratégico para a melhoria de toda a                
mobilidade urbana, beneficiando inclusive os condutores de veículos individuais motorizados.  
 



  
Quadro 2. Comparação entre o IPCA e a taxa de reajuste utilizada por ano. 

 

O Quadro-2 abaixo compara os valores anuais da tarifa pública caso o CSTM tivesse              

seguido a normativa de reajuste pelo IPCA com os valores anuais de tarifa pública              

efetivamente aprovados. Pode-se observar que, caso a Lei houvesse sido cumprida, a tarifa             

de ônibus no Anel A custaria hoje R$2,70 (dois reais e setenta centavos)! No entanto, em                

decorrência de todas as ilegalidades até aqui demonstradas, essa tarifa custa R$ 3,20 (três              

reais e vinte centavos). 

 

 



 

 

A histórica omissão do CSTM na regulamentação da política tarifária acima           

demonstrada, permitindo reajustes muito superiores ao índice legal, acarretou prejuízo à           

população no montante de R$ 307.738.087,72  só com as tarifas de ônibus.  31 32

 

O valor seria suficiente para comprar 1.118 (um mil cento e dezoito) ônibus novos,              

renovando a frota em 40%; ou, custear 113.977.070 (centro e treze milhões, novecentos e              

setenta e sete mil e setenta) viagens de ônibus com a tarifa no valor R$2,70 (expectativa de                 

preço com o cumprimento da Lei) ou 70 (setenta) viagens de ônibus por passageiro no               

Recife! 

 

O prejuízo é enorme e o controle não existe! É que O CSTM, enquanto órgão               

deliberativo das decisões sobre o STPP/RMR, possui mecanismos de representação que           

31 Para chegar a este valor utilizamos a matemática básica, somando as diferenças entre o que foi                 
efetivamente pago pelo usuário e o que deveria ter sido pago se a Lei tivesse sido cumprida, a cada                   
ano, baseado na média geral de passageiros do stpp\rmr. 
 
32 Não entraram no cálculo outros valores como por exemplo: i) Ausência de repasse dos créditos                
oriundos da bilhetagem eletrônica para a CBTU; ii) Ausência de seguro obrigatório; iii) Apropriação              
dos créditos expirados do VEM; iv) Ausência do Sistema de Monitoramento Operacional-Simop; v)             
Ausência de renovação da frota e da instalação de ar condicionados e câmaras de vigilância               
(ANEXO 4); vi) Valores indevidamente repassados às empresas operadoras em razão da ausência             
da Avaliação de Qualidade do Desempenho Operacional-RAQD.  
 



majoritariamente guardam relação com a representação institucional, seja governamental         

ou empresarial, o que indica um viés de pouca representatividade da sociedade civil. Sequer              

compõem o CSTM entidades de cunho técnico-acadêmico, que poderiam subsidiar as           

discussões e não apenas o pensamento dos gestores, operadores e a representação dos    

usuários com assento no CSTM. 

 

Neste ínterim, insta registrar que o representante da Câmara Municipal do Recife no             

CSTM, o Sr. Carlos Alberto Gueiros, é um conhecido empresário no setor de transporte,              

enquanto que outro representante do Conselho, o Sr. Luiz Fernando Bandeira de Mello é              

sócio das empresas de ônibus Pedrosa e Transcol. 

 

Dessa forma, denota-se um desvirtuamento das funções fiscalizadora ,        33

mobilizadora, deliberativa e consultora do CSTM para formular e controlar a execução das             

políticas públicas, a ponto de macular o Princípio da Impessoalidade, haja vista que um              

Conselho deve ter composição plural e paritária entre Estado e sociedade civil. Os conselhos              

foram criados com o objetivo de possibilitar a inclusão de amplos setores sociais nos              

processos de decisão pública, fornecendo condições para o fortalecimento da cidadania e            

para o aprofundamento da democracia.  

 

A participação popular na gestão pública é considerada um pressuposto do sistema            

democrático-participativo adotado pela CF/88, a qual trouxe inovações como proteção aos           

direitos humanos, econômicos, sociais e culturais. Essa participação é um princípio           

indissociável da democracia, garantindo, não só aos indivíduos, como também a grupos e             

33Política Nacional de Mobilidade Urbana 
Capítulo II. Das diretrizes para a regulação do serviço de transporte público coletivo  
Art. 8o  A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é orientada pelas seguintes 
diretrizes:  
I - promoção da equidade no acesso aos serviços;  
II - melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços 
(...) 
IV - contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da operação dos serviços;  
V - simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o usuário e             
publicidade do processo de revisão;  
VI - modicidade da tarifa para o usuário;  
(...) (Grifo nosso) 
 



associações, o direito à representação política, à informação e à defesa de seus interesses,              

possibilitando-lhes a atuação na gestão dos bens e serviços públicos. 

 

A gestão democrática da política urbana com vistas à superação das desigualdades            34

sociais por meio da promoção da justiça social constitui uma das mais importantes             

conquistas do Estatuto das Cidades (lei federal 10.257/01) que regulamentou o capítulo da             

política urbana da Constituição de 1988. 

 

Entretanto, a participação popular no CSTM infelizmente não acontece, vez que os            

representantes da sociedade civil jamais possuem correlação de forças com o setor            

empresarial, o que reduz o seu potencial como instrumento de aprimoramento do regime             

democrático.  

 

Ante o exposto, resta evidenciado que a ausência de efetiva participação popular no             

CSTM é capaz de gerar prejuízos de grande monta, como por exemplo os sucessivos              

aumentos tarifários que extrapolam o índice legal em 264,03%, de modo que tais valores              

arrecadados a mais, ao fim deste processo, deverão ser ao menos compensados em             

benefício da passageiras e passageiros. 

 

De todo modo, pugna pela nulidade as Resoluções nº 97\2015, nº 106\2016 e nº              

118\2017 - expedidas ilegalmente pela ARPE. 

 

X.2 - Do manifesto superávit na arrecadação do STPP/RMR. 

Em que pese o prejuízo milionário causado diretamente no bolso das usuárias e             

usuários pela desídia ou omissão do CSTM no tocante a Política tarifária , temos ainda que o                 

mesmo é conivente com mais um enxame de ilegalidades, a exemplo da cobrança             

34 Política Nacional de Mobilidade Urbana 
Capítulo I. Disposições gerais 
Seção II. Dos Princípios, Diretrizes e Objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana  
Art. 5o  A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes princípios:  
V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de               
Mobilidade Urbana;  
 



antecipada de valores em contraprestação a serviços não efetivamente ofertados e da            

ausência de repasses financeiros legais a outras instituições. 

 

São inúmeras irregularidades que evidenciam uma existência manifesta de superávit          

na arrecadação do STPP/RMR, conforme se segue:  

 

X.2.a - Da renovação de frota. Serviço pago pelo usuários mas não realizado pelas              

operadoras. 

O “Estudo de Recomposição Tarifária-2017” (Anexo 15), em seu item 3, apresenta            

uma confissão manifesta de apropriação indevida de recurso público referente a não            

renovação da frota; senão vejamos: 

 

“3. RENOVAÇÃO DE FROTA 

Na última recomposição ocorrida em janeiro de 2016 não foi estabelecido           

nenhum plano de renovação da frota, já que a meta de qualidade de             

renovação de 400 veículos, estabelecida em janeiro de 2015, não foi           

cumprida. Em 2015 foram renovados 275 veículos e em 2016 mais 153,            

perfazendo um total de 428 veículos.” - Grifo nosso 

 

Ou seja, em janeiro de 2015 , um dos argumentos utilizados pelo CTM para justificar              35

um aumento tarifário em percentual de 102,03% a mais que o índice legal - e que impactou                 

a planilha de custos -  foi a necessidade de renovação da frota. 

 

Ocorre, todavia, que a meta para renovação não foi cumprida. Isso significa que em              

2015, usuários e usuárias do STPP/RMR tiveram que suportar um aumento exponencial no             

valor da tarifa em razão da renovação de 400 veículos, mas as empresas operadoras não               

realizaram a despesa correspondente. 

 

35No sítio eletrônico do CTM não consta nenhum documento/estudo que embasou o aumento tarifário              
em 2015, o que caracteriza violação ao princípio constitucional da Publicidade na Administração             
Pública. 
 



Inclusive, há julgados nos Egrégios Tribunais brasileiros que entendem pela          

“impossibilidade de o passageiro antecipar o custo da modernização da frota” (ACÓRDÃO.            

TJRJ. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001667-91.2015.8.19.0001)   

 

Dessa forma, independente do motivo, o auferimento de receita sem despesa           

correspondente, importa em apropriação indevida de recurso público, devendo o valor           

correspondente ao serviço, que foi pago mas não foi ofertado, ser compensado em favor              

da passageira e do passageiro. 

 

X.2.b - Sistema Inteligente de Monitoramento da Operação/Simop. 

Uma das promessas das rés para a melhoria do controle da qualidade da operação              

do STPP/RMR, é a implantação do Sistema Inteligente de Monitoramento da Operação -             

SIMOP , onde o Governo de PE já investiu mais de 20 milhões. Porém, em novembro/2016,               36

o Governo de PE deixou de realizar os pagamentos devidos à empresa contratada (Etra),              

gerando a paralisação do serviço e prejudicando, inclusive, a realização das Avaliações de             

Qualidade do Desempenho Operacional. 

 

Em razão da inadimplência, o presidente do Consórcio, Ruy Rocha, chegou a enviar             

um ofício ao presidente da Etra, Francisco Javier López Buciega, informando a suspensão do              

contrato pelo período de 180 (cento e oitenta dias), a partir de 01 de junho de 2017 (Anexo                  

16); tendo sido este fato amplamente veiculado nos meios de comunicação . 37

 

36 Manual de Operação do STPP/RMR 
Capítulo XII - Remuneração dos serviços 
Seção V - Do Gerenciamento da Receita do STPP/RMR 
26 - Constituem despesas da Conta Gráfica do STPP/RMR: 
(...) 
IV - despesas com os sistemas inteligentes.  
 
OBS: O capítulo X do Regulamento do STPP/RMR também trata acerca do SIMOP 
37 
http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2017/11/10/governo-deve-ha-um-ano-empresa-que-monitora-oni
bus-no-grande-recife/ 
 

http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2017/11/10/governo-deve-ha-um-ano-empresa-que-monitora-onibus-no-grande-recife/
http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2017/11/10/governo-deve-ha-um-ano-empresa-que-monitora-onibus-no-grande-recife/


Após sofrer muito constrangimento por parte da imprensa e de pressão da            

sociedade civil, em outubro/2018 o SIMOP entrou em fase de testes em apenas uma              

empresa operadora , sendo que até a presente data, tudo continua mesma. 38

 

A questão é assaz relevante, eis que o valor utilizado para a contratação do SIMOP               

compõe o valor da tarifa do STPP/RMR, de modo que, independente do motivo, o              

pagamento do serviço pelo usuário sem a contraprestação devida importa em apropriação            

indevida de recurso público, na medida em que a implantação do sistema vem sendo              

custeada pelo usuário, mas o serviço não está sendo oferecido. 

 

X.2.c - Seguro obrigatório.  

Em agosto/2018 - com uma composição completamente ilegítima em virtude do           

“arrumadinho jurídico” que prorrogou o mandato dos Conselheiros representantes da          

sociedade civil por tempo indeterminado - o CSTM (Res. 009/2018) extinguiu a            

obrigatoriedade de as empresas operadoras do STPP/RMR contratarem seguro de          

responsabilidade civil. 

 

Todavia, de acordo com os fatos amplamente veiculados nos meios de comunicação,            

desde o final do ano de 2016 até agosto/2018, as empresas operadoras o STPP/RMR não               

realizaram o devido pagamento do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil (Anexo 17),            

exigido pela Lei nº 6.194/1974  e pelos respectivos Contratos de Concessão  e Permissão. 39 40

 

38 
https://jc.ne10.uol.com.br/blogs/deolhonotransito/2018/09/25/simop-o-sistema-de-informacao-oficial-d
os-onibus-entra-em-teste-dia-8/ 
 
39 Dispões sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via 
terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. 
 
40 Contrato de Concessão 
Cláusula Sétima - Das obrigações da concessionária 
7.2. Além do previsto no item 7.1.1. desta cláusula, constituem obrigações da Concessionária: 
XVI - contratar os seguros exigidos neste Contrato de Concessão e manter as respectivas apólices               
válidas durante todo o prazo de duração da concessão, de forma a garantir efetivamente a cobertura                
dos riscos inerentes à execução dos serviços do STPP/RMR 

https://jc.ne10.uol.com.br/blogs/deolhonotransito/2018/09/25/simop-o-sistema-de-informacao-oficial-dos-onibus-entra-em-teste-dia-8/
https://jc.ne10.uol.com.br/blogs/deolhonotransito/2018/09/25/simop-o-sistema-de-informacao-oficial-dos-onibus-entra-em-teste-dia-8/


O fato só foi descoberto depois que um cidadão denunciou a dificuldade de             

conseguir uma indenização após um acidente, o que ensejou a instauração de um             

procedimento de investigação por parte do Ministério Público de Pernambuco. 

 

Em verdade, do final de 2016 até agosto/2018, as empresas operadoras do            

STPP/RMR, ao não efetivarem o devido pagamento do seguro obrigatório de           

responsabilidade civil, realizaram apropriação indevida de recurso público, uma vez que o            

valor referente ao seguro obrigatório compunha o valor da tarifa paga pelo usuário, com              

impacto direto na planilha de custo do sistema. 

 

De certo, o setor empresarial não pode ser remunerado por despesa que não possui.              

Assim, o valor referente ao contrato de seguro, pago pelos usuários e usuárias, sem que               

tenham recebido o serviço, deve ser compensado em favor das passageiras e passageiros. 

 

Preconiza o Código de Defesa do Consumidor, a racionalização e a melhoria dos             

serviços públicos, e a prestação adequada desses serviços como direito básico do            

consumidor, segundo os arts. 4º, VIII e 6º, X respectivamente. Além disso, reforça em seu               

art. 22 que os prestadores desse serviço, sejam eles órgãos públicos por si, por suas               

empresas (concessionárias ou permissionárias), ou sob qualquer forma de         

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e que           

quando estes forem essenciais devem primar pela continuidade. 

 

A tarifa, cuja natureza jurídica é contratual, deve estar condicionada à concretização            

efetiva da prestação do serviço público. Isto posto, nestes três casos, ocorre o custeio por               

parte do usuário de serviços que não lhe são prestados efetivamente, sendo as empresas              

prestadoras do serviço, remuneradas por despesas que não arcaram, de modo que            

incorre-se em apropriação indevida de recurso público, devendo o valor referente ao serviço             

que foi pago, mas não prestado, ser compensado em favor das passageiras e passageiros. 

 



X.2.d - Vale Eletrônico Metropolitano/VEM. 

O STPP/RMR conta com um Sistema de Bilhetagem Eletrônica, cuja gestão compete              

legalmente ao CTM . Todavia , atualmente - não sabemos ainda por meio de que              41

instrumento legal - tal sistema é controlado única e exclusivamente pelo Sindicato dos             

Empresários do Transporte Público - Urbana/PE. Ademais, todo o subsídio atualmente pago            

baseia-se em informações provenientes do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, que o CTM            

recebe das próprias operadoras. 

 

Ou seja, as próprias operadoras detêm o controle dos dados operacionais que são a              

base para o cálculo da remuneração e consequentemente, dos subsídios pagos pelo            

Governo do Estado, configurando-se, desta forma, flagrante conflito de interesses. 

 

O sistema em comento opera realizando a venda antecipada de bilhetes, mediante a             

aquisição de “cartões inteligentes recarregáveis” pela quantia de R$4,00, denominado Vale           

Eletrônico Metropolitano - VEM. 

 

Todavia, o CTM vem condicionando o acesso ao serviço público de transporte à             

aquisição do serviço de venda antecipada de bilhetes por meio do VEM, sem justificativa              

técnica, o que configura venda casada, prática comercial abusiva nos termos do art. 39, I               

CDC , que estabelece um rol exemplificativo das abusividades.  42

 

41Lei 13. 235/2007 

ANEXO ÚNICO. CLÁUSULA OITAVA - DAS ATRIBUIÇÕES DO CTM: 

8.1. Compete ao CTM: 

  

XI - planejar, organizar e operar as atividades de venda antecipada de passagens, através de bilhetes, passes e                  

assemelhados existentes ou outros que venham a ser implantados, incluindo o desenvolvimento, implantação             

e controle dos sistemas de cadastro necessários para o seu funcionamento; 

 
42CAPÍTULO V. Das Práticas Comerciais  
SEÇÃO IV. Das Práticas Abusivas 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: 
 I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem 
como, sem justa causa, a limites quantitativos; 
 



A prática abusiva de venda casada consiste em vincular a venda de um produto a               

outro, assim como de um serviço a outro serviço. Sendo assim, a venda casada pressupõe a                

existência de um serviço ou produto, obrigando o consumidor a não recusar o serviço ou               

produto vinculado àqueles. 

 

É importante levar em consideração a interpretação objetiva do dispositivo legal           

mencionado, como forma de asseverar o impedimento da prevalência do fornecedor face            

ao consumidor que é parte hipossuficiente na relação de consumo. Compreendendo que a             

vontade da lei deve ser a vontade da maioria, a vontade da sociedade. Ao que o professor e                  

doutrinador Fabrício Bolzan afirma:  

 

“Outra questão relevante é a necessidade de se interpretar o art. 39 de             

forma objetiva, ou seja, as chamadas ‘práticas abusivas’ são ações e/ou           

condutas que, uma vez existentes, caracterizam-se como ilícitas,        

independentemente de se encontrar ou não algum consumidor lesado ou          

que se sinta lesado. São ilícitas em si, apenas por existirem de fato no              

mundo fenomênico”. (ALMEIDA, Fabrício Bolzan. Direito do consumidor        

esquematizado.2. ed.São Paulo: Saraiva, 2014 pag. 1630) 

 

 

Além do pagamento da tarifa por utilização do serviço público de transporte            

metropolitano, o usuário se vê obrigado ao pagamento de outro produto/serviço com fins             

de utilização do transporte público, qual seja o VEM. 

  

Esta é uma prática desleal realizada pelo CTM, que viola o Código de Defesa do               

Consumidor - CDC, lesionando efetivamente os usuários e usuárias do transporte público            

que pagam mais caro por um serviço tendo seu direito de livre escolha evidentemente              

prejudicado.  

 

Inclusive, são vários os julgados nos Tribunais pátrios no sentido de que há venda              

casada quando o fornecedor limita o direito de escolha do consumidor , entendimento já             43

43 
https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/com-mais-dois-onibus-sem-cobrador-grande-recife-chega-a-
16-linhas-com-pagamento-exclusivo-por-vem.ghtml 
 

https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/com-mais-dois-onibus-sem-cobrador-grande-recife-chega-a-16-linhas-com-pagamento-exclusivo-por-vem.ghtml
https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/com-mais-dois-onibus-sem-cobrador-grande-recife-chega-a-16-linhas-com-pagamento-exclusivo-por-vem.ghtml
https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/com-mais-dois-onibus-sem-cobrador-grande-recife-chega-a-16-linhas-com-pagamento-exclusivo-por-vem.ghtml
https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/com-mais-dois-onibus-sem-cobrador-grande-recife-chega-a-16-linhas-com-pagamento-exclusivo-por-vem.ghtml


assentado no Superior Tribunal de Justiça/STJ, conforme demonstra o julgado abaixo           

colacionado: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 39,         

I, DO CDC. VENDA CASADA. VENDA DE ALIMENTOS. ESTABELECIMENTOS         

CINEMATOGRÁFICOS. LIBERDADE DE ESCOLHA. ART. 6º , II , DO CDC .            

VIOLAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM OUTRO LOCAL. VEDAÇÃO.        

TUTELA COLETIVA. ART. 16 DA LEI Nº 7.347 /1985. SENTENÇA CIVIL.           

DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EFICÁCIA ERGA OMNES. LIMITE       

TERRITORIAL. APLICABILIDADE. 1. A venda casada ocorre em virtude do          

condicionamento a uma única escolha, a apenas uma alternativa, já que           

não é conferido ao consumidor usufruir de outro produto senão aquele           

alienado pelo fornecedor. 2. Ao compelir o consumidor a comprar dentro           

do próprio cinema todo e qualquer produto alimentício, o estabelecimento          

dissimula uma venda casada (art. 39 , I , do CDC ), limitando a liberdade de                

escolha do consumidor (art. 6º , II , do CDC ), o que revela prática abusiva.                

3. A restrição do alcance subjetivo da eficácia erga omnes da sentença            

proferida em ação civil pública envolvendo direitos individuais        

homogêneos aos limites da competência territorial do órgão prolator,         

constante do art. 16 da Lei nº 7.347 /1985, está plenamente em vigor. 4. É               

possível conceber, pelo caráter divisível dos direitos individuais        

homogêneos, decisões distintas, tendo em vista a autonomia de seus          

titulares. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,         

provido (STJ - REsp: 1331948 SP 2012/0132555-6, Relator: Ministro         

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/06/2016, T3 -          

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2016) 

 

 

Em que pese a ilegalidade, temos ainda que também em relação ao Sistema de              

Bilhetagem Eletrônica, tem havido apropriação indevida de recurso público pelo menos de            

duas maneiras: 

 

● i) Pela ausência de repasses da verba da bilhetagem eletrônica à Companhia            

Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. 

https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/meia-passagem-aos-domingos-passa-a-ser-restrita-ao-ve
m-comum-na-regiao-metropolitana-do-recife.ghtml 
 
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/07/12/interna_vidaurbana,7128
38/grande-recife-testa-integracao-temporal-so-com-vem-no-ti-cavaleiro.shtml 
 

https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/meia-passagem-aos-domingos-passa-a-ser-restrita-ao-vem-comum-na-regiao-metropolitana-do-recife.ghtml
https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/meia-passagem-aos-domingos-passa-a-ser-restrita-ao-vem-comum-na-regiao-metropolitana-do-recife.ghtml
https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/meia-passagem-aos-domingos-passa-a-ser-restrita-ao-vem-comum-na-regiao-metropolitana-do-recife.ghtml
https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/meia-passagem-aos-domingos-passa-a-ser-restrita-ao-vem-comum-na-regiao-metropolitana-do-recife.ghtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/07/12/interna_vidaurbana,712838/grande-recife-testa-integracao-temporal-so-com-vem-no-ti-cavaleiro.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/07/12/interna_vidaurbana,712838/grande-recife-testa-integracao-temporal-so-com-vem-no-ti-cavaleiro.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/07/12/interna_vidaurbana,712838/grande-recife-testa-integracao-temporal-so-com-vem-no-ti-cavaleiro.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/07/12/interna_vidaurbana,712838/grande-recife-testa-integracao-temporal-so-com-vem-no-ti-cavaleiro.shtml


 

Trata-se de recurso ao qual a CBTU tem direito em razão dos usuários que chegam                

as plataformas de trem através dos Terminais Integrados com os ônibus, mediante a             

utilização do cartão VEM. 

 

Como supostamente é o CTM quem administra o sistema de bilhetagem eletrônica            

(na prática, quem realiza a administração do sistema é a própria Urbana/PE), este deveria              

realizar o devido repasse à CBTU. Todavia, conforme noticiado nos meios de comunicação             

(Anexo 18), os repasses estão atrasados, ultrapassando a ordem de 50 milhões de reais. 

 

● ii) Pela apropriação dos créditos expirados do VEM. 

  

De acordo com o art. 17 da Lei Estadual nº 14.474/2011, alterado pela Lei Estadual               

nº 15.190/2013, os créditos oriundos da venda antecipada de bilhetes (VEM) possuem            

validade de 180 dias , prazo a partir do qual os créditos irão expirar, devendo ser               44

apropriados pelo STPP/RMR e utilizados da seguinte forma: a) Para cobrir os montantes             

correspondentes aos concessionários do STPP/RMR (em caso de subsídio tarifário pelo           

Poder Público); inexistindo subsídio tarifário: b) Tais valores devem ser apropriados pelo            

CTM para custear as despesas com manutenção do STPP/RMR ou com a manutenção dos              

bens públicos afetados ao STPP/RMR; ou c) Devem ser apropriados pelo CTM e devem ser               

utilizados únicamente para custear investimento no STPP/RMR. 

 

Conforme noticiado nos meios de comunicação (Anexo 19), a apropriação dos           

créditos expirados geram uma receita média de milhões ao mês, que deveria ser investido              

no STPP/RMR. 

 

Embora o CTM afirme que a receita vem sendo utilizada conforme determina a Lei,              

não há qualquer documento detalhado mês a mês para comprovar tal alegação. 

 

44A Lei em comento fala que os créditos expiram em 180 dias, mas não proíbe o resgate                 
dos créditos; o que vem sendo ilegalmente proibido pelo CTM. 
 



Tais valores oriundos da bilhetagem eletrônica não constam em nenhuma as           

planilhas tarifárias do CTM. Se o CTM obtém a receita mas não consegue comprovar a               

devida despesa, temos que há apropriação indevida de recurso público, devendo tais            

valores serem compensados em favor da população que utiliza o serviço essencial de             

transporte público. 

 

X.3 - Do descumprimento dos deveres de fiscalização entre o Poder Concedente e as              

empresas delegadas. Não realização das avaliações de desempenho e qualidade          

operacional/RAQD. 

Como se depreende a partir dos fatos e argumentos sólidos trazidos aos presentes             

autos, são inúmeras os prejuízos consequentes da desídia do CSTM em realizar a             

fiscalização/regulamentação/normatização do STPP/RMR, afetando principalmente a      

população usuária de transporte público, mas também toda a população em geral. 

No bojo das normativas legais pelas quais os operadores do STPP\RMR devem            

pautar a execução do serviço público de transporte, consta a obrigatoriedade de divulgação             

da Avaliação da Qualidade de Desempenho Operacional/RAQD do serviço prestado pelas           

empresas de ônibus. 

 

Trata-se de um mecanismo através do qual o Poder Concedente irá exercer o             

controle finalístico ou de tutela (supervisão ministerial) sob a prestação do serviço público             

de transporte de passageiros por parte das concessionárias, de modo a garantir que o              

mesmo seja prestado de maneira adequada, conforme previsão do artigo 6ª, §1º da Lei nº               

8.987\95, que dispõe acerca do regime de concessão e permissão da prestação de serviços              

públicos. 

 

De acordo com os arts 29 e 30 da Lei 8.8987\95, o poder concedente possui deveres                

de acompanhar, fiscalizar e controlar a prestação de serviços - seja nas áreas             

administrativas, contábil, comercial, técnica, econômica, financeira ou operativa - podendo          

intervir na execução do serviço para garantir o cumprimento do contrato e da Lei, bem               

como aplicar sanções e multas, sempre com vistas para o interesse público preponderante,             

qual seja: a adequada operação do STPP\RMR realizada “de acordo com os parâmetros             



adequados de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade,        

cortesia e modicidade das tarifas”. 

 

A realização semestral da Avaliação de Qualidade do Desempenho         

Operacional/RAQD é dever do Poder Concedente e afigura-se fundamental na medida em            

que faz parte do cálculo da Remuneração Devida aos operadores. Com efeito, as empresas              

operadoras do STPP\RMR somente teriam direito a receber 100% da remuneração devida            

caso as mesmas atinjam as metas, considerados os seguintes indicadores de qualidade: i)             

Índice de cumprimento de viagens; ii) Índice de cumprimento de intervalos; iii) Índice de              

quebra; e iv) Índice de satisfação dos usuários; vejamos: 

MANUAL DE OPERAÇÃO 

Capítulo XII - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4 - Remuneração Devida é o valor que a Concessionária tem a receber,             

calculado em função da Remuneração Base, descontada das penalizações         

pelo não atendimento dos indicadores de qualidade previstos nos item 6           

deste Capítulo, caso existam, e do custo do ISS, sendo este calculado            

conforme legislação municipal pertinente, PIS, COFINS e dos valores         

referentes às multas administrativas . (Grifo nosso) 45

 

Acaso determinada empresa contratada não cumpra com os critérios de qualidade,           

dever-se-á descontar o valor da sua remuneração devida. Em outras palavras, as notas             

valoram os indicadores relacionados ao desempenho da operadora na prestação de serviços            

do STPP\RMR e o não atingimento da Nota Mensal de Avaliação qualitativa implica em              

recebimento de valor inferior ao que foi contratado, assim como constitui óbice para a              

manutenção ou renovação do seu contrato (regra de permanência) . 46

 

45 No contrato de concessão consta disposições semelhantes. Itens: a) 4.3.2 b) 4.4.5 c) 8.1.1 d) 9.2 
   Semelhante disposição também é encontrada nos arts. 276 a 286 do Regulamento do STPP\RMR 
   Assim como no Capítulo XV do próprio Manual de Operação. 
 
46 Regulamento do STPP\RMR 
Capítulo XII - DO CONTROLE DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DO STPP\RMR 
Art. 286: Será procedida, a qualquer tempo, a extinção antecipada do contrato da Concessionária ou               
Permissionária por meio da declaração de caducidade se a Concessionária ou Permissionária obtiver             
nota final menor ou igual a 5,0 (cinco), conceito péssimo, em qualquer das avaliações semestrais,               
durante o período contratual da concessão. - Grifo nosso 
 



Nada obstante, demonstraremos em item específico, que a omissão do CSTM em            

promover a fiscalização/regulamentação/normatização do STPP/RMR vem possibilitando a        

renovação indefinida dos contratos de autorização do serviço essencial de transporte           

público, que constitui prática inconstitucional.  

 

Dessa maneira, conclui-se que a não realização do RAQD por parte do Poder             

Concedente implica em apropriação indevida de recurso público por parte das operadoras            

do STPP\RMR, na medida em que as mesmas, mesmo prestando um péssimo serviço,             

recebem 100% da remuneração devida.  

 

Em que pese determinação constitucional, as informações acerca dos indicadores          

qualitativos não encontra-se divulgada no sítio eletrônico do CTM. A indisponibilidade das            

informações e a falta de transparência inviabiliza o monitoramento dos prestadores de            

serviços públicos, em flagrante prejuízo ao princípio da eficiência e da publicidade            

expressamente previsto em nossa Carta Magna. 

 

Frise-se que o recebimento de informações com vistas a defesa de interesses            

individuais ou coletivos é direito do usuário, conforme determinação do Regulamento do            

STPP\RMR . 47

 

Outrossim, reproduzindo conteúdo de Lei Federal, a Lei Estadual nº 14.474\2011           48

que dispõe sobre a organização dos serviços do STPP\RMR determina, naturalmente, a            

observância dos princípios constitucionais da Administração Pública. Tudo em cumprimento          

47 CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 
SEÇÃO I - DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS DO STTP\RMR 

Art. 31. São direitos e obrigações dos usuários do STPP/RMR, além daqueles previstos na Lei Federal n° 8.078                  

de 11 de setembro de 1990, os abaixo listados: 

(...) 

II - receber do CTM e das Concessionárias ou Permissionárias as informações para a defesa de interesses                 

individuais ou coletivos; 

 
 
48 CAPÍTULO III - DO REGIME JURÍDICO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO STPP/RMR 
Art. 7º A concessão para a prestação dos serviços do STPP/RMR deve observância aos princípios               

constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da             

vinculação ao instrumento convocatório. (Grifo nosso) 

 



à determinação da Carta Magna, que ao expor os princípios expressos da administração             

pública no caput do artigo 37, CF, adiciona o §3º, II, in verbis: 

 

§3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração            

pública direta e indireta, regulando especialmente: 

(...) 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações            

sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; 

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo            

de cargo, emprego ou função na administração pública. (Grifo nosso) 

 

Em pedido de informação por nós formulado, requerendo acesso aos Relatórios de            

Avaliação de Qualidade do Desempenho Operacional/RAQD, o CTM disponibilizou, em          

outubro de 2017, apenas as avaliações realizadas no período de 2016, e ainda assim, tão               

somente àquelas referentes às empresas autorizatárias. (Anexo 20.1 e 20.2) 

 

Ou seja, faltaram todas as Avaliações das empresas concessionárias, além das           

avaliações das empresas permissionárias referentes aos anos de 2015 e 2017. 

 

Outrossim, as avaliações acerca das empresas autorizatárias no período de 2016           

foram disponibilizadas em desacordo com a metodologia estabelecida no Capítulo XV do            

Manual de Operações. De acordo com esta normativa, a avaliação em comento deve ser              

realizada com periodicidade semestral . 49

 

É importante seguir a metodologia legal estabelecida, vez que a mesma visa            

justamente reduzir a influência do subjetivismo no momento da avaliação de desempenho            

da qualidade da operação das Concessionárias. 

 

49 Capítulo XV - Avaliação de Qualidade do Desempenho das Concessionárias do STPP\RMR 
3 - A avaliação dar-se-á com periodicidade semestral, abrangendo os períodos de janeiro a junho               
e de julho a dezembro de cada ano, dando origem a um Relatório de Avaliação da Qualidade do                  
Desempenho por Concessionária - RAQD, que será encaminhado às Concessionárias para           
conhecimento e adoção de medidas corretivas, quando necessário, no sentido melhorar a qualidade             
do serviço oferecido aos usuários do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região              
Metropolitana do Recife - STPP\RMR - Grifo nosso 
 



Como vimos, para a definição da remuneração devida das empresas delegadas é            

essencial que haja a regular fiscalização, com metodologia adequada, de modo a garantir             

que serviço seja prestado “de modo adequado ao pleno atendimento dos usuários,            

satisfazendo as condições de pontualidade, regularidade, continuidade, eficiência,        

segurança , atualidade, generalidade, universalidade, segurança, conforto, higiene e        50

cortesia na sua prestação, modicidade das tarifas, conforme previsto no Contrato de            

Concessao ou Permissao, em seus Anexos, na legislação aplicável e, na regulamentação            

expedida pelo CTM, entre as quais a de Avaliação de Desempenho e Padrões Operacionais              

do STPP/RMR, estabelecidos no Manual de Operação”, conforme obrigação das          

concessionárias prevista no Art. 25 do Regulamento do STPP\RMR. 

 

Insta salientar que o CTM dispõe - ou deveria dispor - de Sistemas Inteligentes de               

Mobilidade para Operação do Transporte Público - SIMOB TP que viabilizam a obtenção de              

indicadores operacionais, como por exemplo a regularidade e a pontualidade, bem como            

dispõe ainda - ou deveria dispor - de Sistemas Inteligentes de Monitoramento de Operação              

do Sistema de Transporte Público de Passageiros - SIMOP\STPP; ambos têm a finalidade de              

possibilitar uma fiscalização eficaz e são serviços que compõem o valor da tarifa paga pelas               

usuárias e usuários. 

 

O que se pretende ao requerer que o controle finalístico seja exercido e comprovado              

mediante a apresentação da documentação correspondente - como o Relatório de           

Avaliação de da Qualidade do Desempenho Operacional das Concessionárias/RAQD do          

STPP\RMR - é ter informação sobre se a Administração Pública cumpre com a determinação              

legal e\ou se os gestores públicos possuem os índices que possam auxiliar na elaboração de               

pesquisas científicas capazes de apresentar soluções ao caos instaurado na mobilidade           

urbana da RMR. 

 

50 Acerca do atributo da segurança, imperioso registrar que, segundo o Sindicato dos Rodoviários,              
em 2017 foram contabilizados incríveis 3.797 assaltos a ônibus. Um aumento de 97,2% em relação a                
2016. 
Fonte: 
https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/jc-transito/noticia/2018/01/16/numero-de-assaltos-a-oni
bus-em-2017-foi-muito-maior-afirma-sindicato-324166.php 
 
 

https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/jc-transito/noticia/2018/01/16/numero-de-assaltos-a-onibus-em-2017-foi-muito-maior-afirma-sindicato-324166.php
https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/jc-transito/noticia/2018/01/16/numero-de-assaltos-a-onibus-em-2017-foi-muito-maior-afirma-sindicato-324166.php


Conforme exposto, a não realização do RAQD por parte do Poder Concedente            

implica em apropriação indevida de recurso público, seja pela própria inexecução do serviço             

de fiscalização, seja pela ausência de desconto na remuneração devida às operadoras,            

mesmo que não preste o serviço de forma ADEQUADA. 

 

Dessa forma, os valores indevidamente apropriados pelas empresas operadoras em          

razão da contínua ausência de desconto na remuneração que lhes é devida, devem ser              

compensados em favor da população usuária do transporte público coletivo por ônibus. 

 

X.4 - Da ausência de instauração do procedimento de revisão do equilíbrio            

econômico-financeiro dos contratos administrativos no STPP/RMR. 

A pesquisa Origem-Destino realizada pelo Instituto da Cidade Pelópidas Silveira          51

(ICPS, 2017) - órgão vinculado à Secretaria de Planejamento Urbano da cidade do Recife -               

para subsidiar a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do Recife, constatou que o              

ônibus constitui o principal meio de transporte utilizado para as pessoas se deslocarem ao              

trabalho (50,03%) e para o local de estudo (44,5%). Esta mesma pesquisa revelou que,              

quanto menor a renda, maior o percentual daquelas pessoas que utilizam o ônibus como              

meio de locomoção. Das pessoas que ganham menos de um salário mínimo, 54,6% andam              

de ônibus, enquanto que, entre as pessoas que ganham até dois salários mínimos, 50,3% o               

utilizam. Já o carro é utilizado principalmente por pessoas com renda acima de 20 salários               

mínimos (84,9%), dos quais apenas 4,9% andam de ônibus. 

 

Percebe-se desde já que a prestação do serviço público de transporte afeta,            

principalmente, as camadas menos privilegiadas socioeconomicamente que,       

frequentemente, já sofrem com outros tipos de má prestação de serviços públicos. Grande             

parte dessa parcela da população vive nas periferias da Região Metropolitana do Recife e              

precisa pegar de 2 a 3 ônibus no trajeto até o trabalho/colégio/faculdade. Nesse contexto, a               

garantia do direito de acesso ao transporte público coletivo de qualidade afigura-se            

51 RECIFE. Prefeitura da Cidade do Recife. Instituto da Cidade Pelópidas Silveira - ICPS. Pesquisa               
Origem-Destino. Recife. 2016. Disponível em: http://icps.recife.pe.gov.br/node/61218 
 

http://icps.recife.pe.gov.br/node/61218


enquanto meio de promover a inclusão social, permitindo que a população possa acessar             

outros direitos sociais, como a educação, trabalho, saúde, lazer, etc.. 

 

Tecnicamente, a regulação do STPP/RMR - competência do CSTM - torna-se fator            

determinante para garantir a acessibilidade universal na prestação do serviço público           52

essencial de transporte coletivo , inclusive, por meio da modicidade tarifária .  53 54

 

Sendo assim, é fundamental que haja a instauração periódica do procedimento de            

revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, posto que questões          

que envolvem os custos da operação, a justa remuneração do operador, assim como as              

formas de financiamento desse serviço público, constituem elementos centrais não só na            

definição da tarifa cobrada ao usuário, mas também na garantia da qualidade, conforto e              

segurança do serviço oferecido, estando, portanto, intimamente atrelados à efetivação do           

direito social ao transporte, previsto no artigo 6º da Constituição Federal . 55

 

52 Lei 12.587\2012. Política Nacional de Mobilidade Urbana  
CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS  
Seção II. Dos Princípios, Diretrizes e Objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana  
Art. 5o A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes princípios: I - acessibilidade                
universal;  
 
53 LEI ESTADUAL Nº 14.474\2011.Dispõe sobre a organização dos serviços do Sistema de Transporte Público 
de Passageiros da Região Metropolitana do Recife - STPP/RMR e autoriza o Poder Público a delegar a sua 
execução. 
CAPÍTULO II. DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Art. 4º Os serviços do STPP/RMR serão prestados por delegação, mediante licitação na modalidade              
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho,              
por sua conta e risco e por prazo determinado. 
§ 1º O STPP/RMR é um serviço público essencial que deve ser prestado com boa qualidade, envolvendo                 
rapidez, conforto, regularidade, segurança, acessibilidade, continuidade e mediante tarifa justa. (Grifo nosso) 
 
54 Lei 12.587\2012. Política Nacional de Mobilidade Urbana 
CAPÍTULO II. DAS DIRETRIZES PARA A REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO            
COLETIVO  
Art. 8o A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é orientada pelas seguintes diretrizes: VI -                  
modicidade da tarifa para o usuário;  
 
55 CAPÍTULO II. DOS DIREITOS SOCIAIS 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a                    
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na                
forma desta Constituição. 
 



É que a normativa legal que rege o STPP/RMR, que inclui desde a Política Nacional de                

Mobilidade Urbana (PNMU) até a legislação estadual, editais de licitação e Regulamento do             

STPP/RMR, é categórica em definir como devem ser calculadas e periodicamente revistas as             

tarifas que compõem o sistema. Essa normativa prevê dois tipos de tarifas: a primeira,              

chamada tarifa de remuneração ou o Preço de Remuneração ao Operador (PRO), se refere              

ao valor pago às operadoras pela prestação do serviço público; a segunda, chamada tarifa              

pública, se refere ao preço público cobrado das usuárias e usuários do serviço.  

 

As normas legais vigentes estabelecem critérios evidentes para os processos de           

reajuste e revisão de ambas essas tarifas, regras essas que vêm sendo sistematicamente             

desrespeitadas pelo CSTM. 

 

Quanto ao cálculo do PRO, o Regulamento do STPP/RMR dispõe que deverão ser             56

feitos reajustes anuais conforme o índice do IPCA, sendo que a cada quatro anos,              

realizar-se-á o procedimento de revisão do equilíbrio econômico financeiro do contrato,           

onde, exige-se a realização de um procedimento complexo, com participação popular, onde            

deve haver a demonstração cabal do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

Essa mesma lógica de reajuste e revisão se aplica à dinâmica da tarifa pública.              

Segundo o Manual de Operações do STPP/RMR, o realinhamento da tarifa pública também             

deve respeitar o critério legal de reajuste pelo índice do IPCA, senão vejamos: 

 
CAPÍTULO XI. TARIFAÇÃO 

SEÇÃO I. CÁLCULO DA TARIFA DO USUÁRIO 

5 - As tarifas pagas pelos usuários serão reajustadas anualmente pelo           

Índice de Preço ao Consumidor - IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de            

Geografia e Estatística - IBGE e revisado, a cada 4 (quatro) anos, através da              

56 REGULAMENTO DO STPP/RMR  
CAPÍTULO XI - DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E PERMISSIONÁRIA 
SEÇÃO I - A REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E PERMISSIONÁRIA 

Art. 266. O Preço de Remuneração ao Operador - PRO será reajustado, anualmente, pelo Índice de Preço ao                  

Consumidor - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

§ 3° A cada quatro anos, não se realizará o reajuste previsto no caput deste artigo, procedendo-se a                  

repactuação do preço contratado, a qual visará a adequação aos novos preços de mercado dos insumos                

utilizados pelo particular delegado na operação do STPP\RMR. 

 

 



atualização de todos os custos necessários para a prestação do serviço do            

STPP/RMR. - Grifo nosso 

 

CAPÍTULO XII - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SEÇÃO III - DO REAJUSTE E REVISÃO DO PREÇO DA REMUNERAÇÃO DAS            

CONCESSIONÁRIAS 

10 - O Preço de Remuneração ao Operador - PRO deve ser ajustado,             

anualmente, pelo Índice de Preço ao Consumidor - IPCA, divulgado pelo           

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

(...) 

11 - A cada quatro anos, não se realizará o reajuste previsto no caput              

deste artigo, procedendo-se a repactuação do preço contratado, a qual          

visará à adequação aos novos preços do mercado de insumos utilizados           

pelo particular delegado na operação do STTP/RMR. 

11.1. A repactuação se fará através da demonstração analítica da variação           

de preços dos componentes dos custos verificada entre o momento inicial           

do contrato e o momento de cada repactuação, subtraindo-se do          

percentual resultante as variações no preço no contrato decorrentes da          

incidência dos reajustes anuais e repactuações anteriores. 
 - Grifo nosso  57

 

 

A dinâmica de recomposição tarifária descrita acima está ilustrada no Quadro 3             

abaixo: 

Quadro 3: Dinâmica da recomposição tarifária no STPP/RMR. 

 

Conforme já demonstrado, o CSTM tem desrespeitado essa dinâmica, aprovando          

aumentos na tarifa pública muito acima do IPCA nos anos de 2015, 2016 e 2017. Isso tem                 

levado a consequências drásticas, como o prejuízo de R$ 307.738.087,72 (trezentos e sete             

milhões, setecentos e trinta e oito mil, oitenta e sete reais e setenta e dois centavos)                

57 Disponível em: Disponível em: 
http://www.granderecife.pe.gov.br/sitegrctm/wp-content/uploads/2016/12/Manual-de-Opera%C3%A7
%C3%B5es-do-STTP-RMR-Anexo-16.pdf 
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http://www.granderecife.pe.gov.br/sitegrctm/wp-content/uploads/2016/12/Manual-de-Opera%C3%A7%C3%B5es-do-STTP-RMR-Anexo-16.pdf


causado aos cofres públicos e, logo, à sociedade em geral, por conta dos aumentos              

irregulares. 

 

Não fosse possível proceder com os reajustes conforme a Lei, deveria o CTM ter              

alegado a ocorrência de desequilíbrio econômico financeiro do contrato e provocado na            

instauração de um procedimento extraordinário de revisão de preços, utilizando-se da           

prerrogativa das cláusulas exorbitantes próprias do contrato da Administração Pública. 

 

Em outras palavras, não podem ser as usuárias e os usuários do STPP|RMR os únicos               

responsáveis por promover o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, arcando assim           

com o risco do serviço inerente aos prestadores de serviço.  

 

Note que, de acordo com as normas de regência, o Preço de Remuneração ao              

Operador - PRO corresponde ao valor monetário proposto pelo licitante vencedor como            

sendo a sua remuneração, por passageiro transportado e catracado, em virtude da            

prestação de serviços ao STTP/RMR (tarifa de remuneração), cujo reajuste não implica,            

necessariamente, em reajuste das tarifas cobradas dos usuários (tarifa pública). 

 

Outrossim, o princípio do equilíbrio econômico financeiro dos contratos         

administrativos, segundo nosso ordenamento jurídico, deve ser invocado não apenas em           

casos de prejuízo do delegatário do serviço público, mas também havendo margem de             

lucro acima do pactuado contratualmente, deverá o poder concedente alterar          

unilateralmente o contrato, podendo reduzir as tarifas praticadas aos usuários . 58

 

Tudo em conformidade com o art. 55, III da Lei 8666/1993 - que institui normas para                

licitações e contratos da Administração Pública - e aduz que são cláusulas necessárias em              

todo contrato as que estabeleçam: “o preço e as condições de pagamento, os critérios,              

58Lei 8987\1995 
Capítulo IV - DA POLÍTICA TARIFÁRIA 
Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e                  
preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. 
§ 3o Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos                  
legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para                
mais ou para menos, conforme o caso. - Grifo nosso 
 



data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização           

monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento”. - Grifo               

nosso. 

 

Também atendem ao disposto na Lei 8987/1995 - que dispõe sobre o regime de              

concessão e permissão da prestação de serviços públicos - que em seu art. 18, VIII, estipula                

que no processo licitatório deverá conter, especialmente, “os critérios de reajuste e revisão             

da tarifa”. - Ipsi Litteris 

 

A instauração do procedimento de revisão do equilíbrio econômico financeiro em           

comento permitiria, por exemplo, a exibição dos contratos realizados entre o Poder            

Concedente e as empresas que ainda operam o serviço sob o regime precário de              

autorização de serviço público essencial de transporte, cujos contratos vêm sendo           

prorrogados indefinidamente desde a extinta EMTU , o que configura medida          59

inconstitucional nos termos do art. 175, CF , conforme será adiante detalhado. 60

 

A transparência de tais contratos é medida fundamental na determinação dos           

aspectos econômicos e financeiros do transporte público, vez que possibilitaria saber qual o             

valor exato pago a cada empresa operadora por passageiro transportado e a sua margem de               

lucro, facilitando os cálculos de reajuste de tais remunerações com vistas a manutenção do              

equilíbrio econômico financeiro do contrato administrativo. 

59 Apenas as empresas que operam as linhas do STPP\RMR agrupadas nos Lotes 01 e 02 operam sob o regime                    
de concessão. As demais empresas - Lotes 03 a 07 - continuam operando sob o regime de autorização precária                   
há décadas. 
Não obstante, os aumentos tarifários são realizados indiscriminadamente, em sessão única, tanto para os              
autorizatários quanto para os concessionários.  
  
60 CONSTITUIÇÃO FEDERAL\88. 
TÍTULO VII. Da Ordem Econômica e Financeira  
CAPÍTULO I. DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA 
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,                  
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu                 
contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou                 
permissão; 
Grifo nosso. 
 



 

Ademais, permitiria ainda a exibição da planilha analítica de receitas e despesas, com             

o respectivo fluxo de caixa de cada empresa operadora desde a fase licitatória - que a                

vincula na definição e no acompanhamento do plano de contas - e que combinados com               

outros mecanismos de verificação da demanda permitirão um acompanhamento adequado          

da evolução dos custos do STPP/RMR. 

 

Tal planilha analítica de receitas e despesas também é fundamental na manutenção            

do equilíbrio econômico financeiro do contrato, pois que fornece uma base de dados donde              

a revisão de preços exigirá a apresentação de documentos que demonstrem cabalmente a             

ocorrência do desequilíbrio do contrato através de uma “demonstração analítica da           

variação dos preços dos componentes dos custos verificada entre o momento inicial do             

contrato e o momento de cada repactuação”.  61

 

A ausência de controle no cálculo de custos do STPP/RMR, assim como a respectiva              

ausência de publicização dos comprovantes de gastos com sua operação facilitam a prática             

de superfaturação por parte das operadoras, trazendo sérias consequências para a           

qualidade e eficiência do serviço ofertado, bem como para o valor da tarifa cobrado do               

usuário. 

 

Apenas com a apuração dos custos é que se poderia chegar ao valor da tarifa de                

remuneração paga a cada empresa operadora pelo serviço prestado, vez que a tarifa de              

remuneração deve ser correspondente àquela constante como vencedora da licitação. A           

cláusula exorbitante do equilíbrio econômico financeiro dos contratos administrativos visa          

justamente garantir a eficiência na prestação do serviço assegurando ao contratado o            

direito à relação inicialmente estabelecida, independentemente de previsão contratual,         

sendo “mantidas as condições efetivas da proposta”, conforme previsto no art. 37, XXI,             

CF\88. 

 

61 Manual de Operações do STPP\RMR. CAPÍTULO XII - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS. SEÇÃO III - DO                
REAJUSTE E REVISÃO DO PREÇO DA REMUNERAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS. Item 11.1 
 



Assim, a ausência de instauração do procedimento de revisão do equilíbrio           

econômico financeiro do contrato administrativo realizado com as empresas operadoras do           

STPP/RMR além de ilegal, impõe manifesto prejuízo à toda a coletividade e em especial à               

população usuária do serviço, já que na prática o STPP/RMR é financiado exclusivamente             

pelas passageiras e passageiros. Em termos técnicos, a tarifa de remuneração do operador             

(o valor que o operador ganha por passageiro transportado) é equivalente à tarifa pública (o               

valor pago pelo passageiro para viajar). Dessa maneira, a população usuária do STPP/RMR             

sofre uma espécie de injustiça social, na medida em que o pagamento da tarifa deve               

suportar os custos de todas as políticas sociais (gratuidade para idosos, para pessoas com              

deficiência e o desconto da tarifa para estudantes, etc.); o que contribui para a escassez de                

recursos para investir na melhoria do sistema. 

 

É que se o transporte público traz benefícios para todos os habitantes de uma              

cidade, seria justo então que apenas os usuários e usuárias paguem pela sua operação? E               

que todas as usuárias devam pagar igualmente? Se houver subsídios públicos, de onde eles              

deverão vir? 

 

A resposta vem da Lei 12.587/2012, que estabelece o princípio da “justa distribuição             

dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços” , positivando o              62

entendimento segundo o qual toda a sociedade deve contribuir para manutenção do serviço             

de transporte, já que beneficia pessoas, empresas e meio ambiente ao mesmo tempo. 

 

Segundo a Lei, não é justo que a parcela mais pobre da população, que depende do                

transporte público para se deslocar, seja a única e exclusiva responsável por arcar com os               

custos da manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato administrativo          

realizado entre o CTM e as empresas operadoras, mormente quando as informações            

comprobatórias - técnicas ou contábeis - são apresentadas em desconformidade com a            

metodologia preconizada pela Associação Nacional de Transportes Públicos/ANTP .  63

62 Art. 5º, VII, PNMU 
 
63 Disponível em: http://files.antp.org.br/2017/8/21/2.-instrucoes-praticas--final-impresso.pdf 
 e http://files.antp.org.br/2017/8/21/1.-metodo-de-calculo--final-impresso.pdf 
 

http://files.antp.org.br/2017/8/21/2.-instrucoes-praticas--final-impresso.pdf
http://files.antp.org.br/2017/8/21/2.-instrucoes-praticas--final-impresso.pdf
http://files.antp.org.br/2017/8/21/1.-metodo-de-calculo--final-impresso.pdf
http://files.antp.org.br/2017/8/21/1.-metodo-de-calculo--final-impresso.pdf


 

Se o objetivo é de alcançar um sistema de transporte coletivo por ônibus realmente              

público, priorizado, atraente para passageiros, que garanta a dignidade dos usuários e o             

direito ao transporte, é preciso discutir como esse sistema é financiado, quais recursos             

serão investidos na sua operação, quem e como será paga a conta. Discutir esses temas é                

falar sobre os aspectos econômico-financeiros do transporte público. 

 

Outrossim, ante o manifesto superávit na arrecadação do STPP/RMR, a instauração           

do procedimento de manutenção do equilíbrio econômico financeiro dos contratos poderia           

até mesmo reduzir o valor da tarifa. 

 

Como se vê, a instauração do procedimento de manutenção do equilíbrio econômico            

financeiro do contrato administrativo tem o condão de trazer inúmeros benefícios à toda a              

coletividade, sobretudo porque determina a apresentação dos documentos técnicos e          

contábeis de cada empresa operadora, permitindo uma análise comparativa entre cada uma            

delas. 

 

Sendo assim, requer que o CSTM seja compelido a instaurar procedimento administrativo            

com vistas a estabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos          

realizados com as empresas operadoras do STPP/RMR; sendo que tal procedimento, para ser             

legítimo, deve contar com a participação do Ministério Público e de entidades de cunho              

técnico-científico. 

 

X.5 - Da existência de autorizações precárias na delegação do serviço essencial de             

transporte público. 

O Consórcio de Transportes Metropolitano Grande Recife - CTM é integrado pelo            

Governo Estadual de Pernambuco, o Governo Municipal de Recife e Governo Municipal de             

Olinda. Assim, o CTM, é o próprio Poder Concedente, pois que possui poderes para licitar,               

gerir e fiscalizar o sistema municipal de transporte público coletivo de passageiros. 

 

Esta delegação do Poder Público a um particular ocorre por meio de um processo de               

licitação e garante à empresa vencedora o direito de prestar aquele serviço por meio de um                



contrato de concessão ou permissão, assinado entre o poder público e a empresa             

operadora, por um dado período. 

 

Em auditoria especial realizada em 2015 pelo Tribunal de Contas do Estado de             

Pernambuco no CTM (Proc. TCE-PE nº 1302153-9) , os Conselheiros do TCE promoveram            64

uma análise conjunta dos Editais de Licitação nº 01/2013, 02/2013 e 03/2013. 

 

O Edital de Licitação 01/2013 restou deserto, enquanto que o Edital 02/2013, que             

teve como objeto a concessão da prestação do serviço de transporte público para             

exploração de pessoa jurídica, nos lotes de linhas 01 e 02 - que são os BRT’s - foi concluído.  

 

Já o Edital de Licitação 03/2013, referente a concessão da prestação do serviço de              

transporte público nos Lotes 03 a 07, que é a maior parte do STPP/RMR, ainda não foi                 

concluído até a presente data. 

 

Especificamente em relação ao Edital de Licitação 02/2013 (BRT’s - Lotes 01 e 02), o               

auditor do TCE, quando da elaboração do relatório de análise, aduz que: 

  

Apesar de alguns achados positivos serem aqui apontados, as         

inconsistências apontadas nos achados negativos, sejam os mantidos        

como os novos, fazem com que o edital da CC 02/2013 ainda mantenha,             

segundo a opinião desta equipe técnica, comprometida a competitividade         

e, em conseqüência, a economicidade e a modicidade tarifária,         

comprometendo assim a prestação de serviço adequado, princípio        

fundamental da Lei Federal 8.987/1995. Esse comprometimento é devido,         

notadamente, à divisão do STPP/RMR em apenas 7 lotes e à possibilidade            

de participação na licitação de consórcios com quantidade ilimitada de          

empresas, situação que pode fazer com que todos os atuais operadores se            

distribuam em arranjos nos quais todos continuem, após as licitação, a           

operar as mesmas linhas anteriores à licitação. Esse cenário em si só não             

necessariamente seria comprometedor, caso o edital tivesse sido pautado         

em disposições que estimulassem a competitividade. Todavia, diante das         

cláusulas impostas, o edital terminou por não conferir esse estímulo,          

comprometendo assim a competitividade, a modicidade tarifária e o         

serviço adequado. O resultado parcial da CC 02/2013, no qual as únicas            

empresas participantes correspondem às empresas que operam o sistema         

64 Disponível em: 
http://www2.tce.pe.gov.br/processosJoomla/processos/consulta_processo.asp?ITHcprc=13021539 

http://www2.tce.pe.gov.br/processosJoomla/processos/consulta_processo.asp?ITHcprc=13021539


antes da licitação, com ofertas de preços (PROs) iguais aos PRO máximos            

admitidos no edital, é uma comprovação desse fato. - Grifos nosso 

 

Por seu turno, quando da elaboração do relatório de análise referente ao Edital de              

Licitação 03/2013, o auditor do TCE reitera que: 

 

O Edital de Concorrência 03/2013 apresenta algumas mudanças em relação          

ao edital da Concorrência 01/2013, e basicamente repete o conteúdo do           

edital da concorrência 02/2013. 

(...) inconsistências apontadas quando da análise do edital da Concorrência          

02/2013 continuam a ser apontadas na análise do edital da CC 03/2013.            

Estas inconsistências, segundo a opinião desta equipe técnica,        

comprometem a competitividade da licitação e, em consequência, a         

economicidade e a modicidade tarifária, comprometendo assim a        

prestação de serviço adequado (...)  
Em outras palavras, as disposições legais deveriam ser consideradas         

condições necessárias, mas não suficientes, para a definição das soluções a           

adotar, pois outros pressupostos deveriam ser considerados, entre eles         

aspectos técnicos Com relação á Concorrência 03/2013, da mesma forma          

opinada quando da análise do edital da Concorrência 02/2013, esta          

equipe técnica entende que uma contratação baseada nas cláusulas aqui          

criticadas não deveria prosperar, devendo a licitação ser suspensa. Resta,          

assim, urgente retificação do edital da Concorrência 03/2013, e a          

realização de certame que valorize a busca da competitividade, para que           

se obtenha um serviço adequado em todas as dimensões (...) Portanto,           

sugere-se que seja formalizado Processo de Medida Cautelar para o          

saneamento das irregularidades apontadas na auditoria. Sugere-se       

também que o TCE fundamentado na Súmula n. 347 do Supremo Tribunal            

Federal e no art. 113, caput, da Lei Federal 8.666/93, afaste a            

aplicabilidade do art. 5º da Lei Estadual n. 14.474/2011, que impôs a            

concessão para situações em que a operação de sistemas de transporte           

por ônibus não envolvem a exploração de infraestrutura (esse dispositivo          

entra em choque com o art, 13, 5, IV, da Lei Federal n. 10.233/2001, que               

regulamenta os arts. 22., IX, 21, XX, e 178, caput da CF /88) Dessa              

maneira, a modalidade para a delegação deveria passar de concessão          

para permissão. - Grifos nosso 

 

Na conclusão do relatório de análise referente ao Edital de Licitação 03/2013, são             

discriminados 10 (dez) achados de auditoria, quais sejam: 

 

 

 



1. Inadequação na modalidade da delegação empregada no edital (e na licitação); 

2. Divisão do objeto em pequena quantidade de lotes; 

3. Eventual inadequação no prazo da contratação; 

4. O edital e o contrato são omissos quanto à necessidade de prévia licitação para a                

transferência total da concessão; 

5. Falta da indicação da fórmula matemática para o cálculo do reajuste contratual; 

6. Inadequação da possibilidade de consórcios com quantidade ilimitada de empresas; 

7. Subsídios cruzados entre os lotes (usuários de certos lotes subsidiam outros usuários); 

8. Riscos de demanda x indenizações pela administração; 

9. Não estabelecimento de critérios para benefícios à modicidade tarifária, caso a            

demanda verificada extrapole a demanda esperada; 

10. Não obediência ao rito estabelecido pela Resolução TC nº 11/2013; 

-Grifos nosso 

 

Num primeiro momento, antes da intervenção do TCE, sequer constava no Edital de             

Licitação o critério do menor preço, que deveria garantir a seleção da proposta mais              

vantajosa à Administração Pública e ao Usuário. 

 

No Acórdão, onde o julgamento político sobrepõe-se ao trabalho técnico realizado, o            

relatório final aponta que “Alguns achados considerados negativos no Edital nº 01/2013            

permaneceram no Edital nº 02/2013, bem como neste último surgiram novos achados            

negativos” . Contudo, afasta a necessidade de medida cautelar e relativiza alguns achados            65

de auditoria, tendo ao final, julgado os procedimentos licitatórios como “regular com            

ressalvas”. 

 

Nada obstante acerca dos achados de auditoria que colocaram em xeque a             

idoneidade do Edital de Licitação, o fato relevante, conforme já dito ao longo do presente, é                

que as empresas que operam as linhas de ônibus agrupadas nos lotes 03 a 07, o fazem                 

através de uma mera autorização administrativa - pelo menos desde a década de 1980 - o                

65 Ipsi Litteris. 
 



que precariza o vínculo jurídico entre Poder Público e particular e, consequentemente,            

torna mais frágil a forma de fiscalização da prestação e operação do serviço. 

  

No magistério abalizado de Hely Lopes Meirelles, a autoridade administrativista          

ensina que via de regra a autorização é um ato administrativo discricionário, unilateral e              

precário, “pelo qual o Poder Público torna possível ao pretendente a realização de certa              

atividade, serviço ou utilização de determinados bens particulares ou públicos, de seu            

exclusivo ou predominante interesse, que a lei condiciona à aquiescência prévia da            

Administração”.  66

 

A característica de precariedade da autorização significa que não há um direito            

subjetivo do particular para obter aquela autorização ou a sua continuidade, de modo que,              

em regra, não há direito de indenização para o particular em caso de cassação da               

autorização. 

 

Outrossim, a delegação de serviço público essencial sob o regime de autorização é             

manifestamente inconstitucional nos termos do art. 175, CF.  67

 

Com efeito, há doutrina abalizada que pugna pela inexistência de autorização de            

serviço público essencial, a exemplo de Marçal Justen Filho, José dos Santos Carvalho Filho e               

Alexandre Santos de Aragão, haja vista que sequer há uma Lei específica que discipline o               

regime jurídico geral da autorização, mas tão somente leis setoriais, regulamentos ou os             

próprios contratos administrativos, sendo portanto incompatível com a prestação         

continuada de serviço público essencial. 

66 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro . 35 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, pág               
190 
67 CONSTITUIÇÃO FEDERAL\88. 

TÍTULO VII. Da Ordem Econômica e Financeira  

CAPÍTULO I. DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,                  

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu                 

contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou                 

permissão; - Grifo nosso. 
 



 

Para CARVALHO FILHO, é “inaceitável a noção dos denominados serviços públicos           

autorizados. A atividade, quando for autorizada, há de refletir interesse exclusivo ou            

predominante de seu titular, ou seja, haverá na atividade autorizada interesse meramente            

privado, ainda que traga alguma comodidade a um grupo de pessoas ”. 68

 

No mesmo sentido, SANTOS DE ARAGÃO leciona que “As autorizações são           

instrumentos de ordenação pública de atividades de titularidade privada ”. Enquanto que            69

JUSTEN FILHO aduz que “Sendo outorgada autorização, não existirá serviço público. ” 70

 

Pela doutrina mais positivista de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Celso Antônio            

Bandeira de Mello, Hely Lopes Meirelles e José Afonso da Silva, temos que a autorização de                

serviço público - ato administrativo unilateral, discricionário e precário - só será aceitável             

nos casos excepcionais de serviço transitório ou emergencial e nunca para necessidade            71

permanente, sob pena de violar a necessidade de licitação. De acordo com este             

entendimento, as autorizações seriam então, em regra, conferidas no interesse do próprio            

particular para exploração econômica de atividade específica que, acaso prestada no           

interesse público e coletivo, também poderá constituir serviço público. Seriam os serviços            

de interesse público não exclusivos do Estado, como por exemplo os casos de             

aproveitamento dos potenciais hidráulicos para uso exclusivo do produtor, a prestação de            

serviços particulares de saúde e educação, o transporte de cargas privadas, etc. Todas essas              

atividades imprescindem de autorização, sob pena de serem legalmente proibidas. 

68 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 12. ed. rev. ampl. atual. Rio de Janeiro:                  

Lumen Juris, 2005. p. 392. 

 
69 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo Econômico. 2.               

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 151  

 
70 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Dialética, 2005. p.485.  

 
71 As exceções encontram-se taxativamente previstas nos art. 21, incisos XI e XII da Constituição Federal; quais                 

sejam: serviços de telecomunicações, de radiodifusão sonora de sons e imagens, de instalações de energia               

elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura                

aeroportuária, os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais,              

ou que transponham os limites do Estado ou Território, os serviços de transporte rodoviário interestadual e                

internacional de passageiros, e os portos marítimos, fluviais e lacustres.  

 



 

Com uma visão mais atenta à prática da realidade cotidiana, Odete Medauar, acerca             

da autorização, destaca que: 

 

Quanto à autorização, permanece sua formalização por ato administrativo         

discricionário e precário. Em geral, pela autorização se transferem ao          

particular serviços de fácil execução, de regra sem remuneração por tarifas;           

é o caso da autorização para conservação de praças, jardins ou canteiros de             

avenidas, em troca da afixação de placa com o nome da empresa. A             

autorização de serviço não é objeto da Lei 8.987/95. 

 

No entanto, não há ninguém que sequer cogite a possibilidade de delegação de             

serviço com vistas a atender continuamente às necessidades coletivas sem licitação, por            

mera autorização. Isso porque de acordo com o Decreto nº 2.521/1998 - que dispõe sobre               72

a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário           

interestadual e internacional de passageiros e dá outras providências - considera-se como            

autorização a “delegação ocasional, por prazo limitado ou viagem certa, para a prestação de              

serviço de transporte em caráter emergencial  ou especial”. 73

 

Outrossim, de acordo com o art. 23 da Lei 8.666/1993 - que institui normas para               

licitações e contratos da Administração Pública - as licitações para a contratação de serviços              

cujos valores sejam acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) deve,             

obrigatoriamente, ser realizada na modalidade concorrência. 

 

Ante o exposto, conclui-se que a prestação continuada de serviço público essencial à             

coletividade compete ao Estado, que o fará direta ou indiretamente, com respeito a todos              

os princípios da Administração Pública (Universalidade, Modicidade Tarifária,        

Impessoalidade, Cortesia, Eficiência, etc.); sendo portanto, incompatível com o regime          

72 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2521.htm#art103  
 
73 Decreto nº 2.521\1998  
CAPÍTULO I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
XXIX - serviços emergenciais: os delegados mediante autorização, nos casos e nas condições             
previstas no capítulo X deste Decreto;  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2521.htm#art103


precário da autorização, onde a autorizatária jamais terá as prerrogativas de direito público             

e nem os encargos da concessão ou permissão. 

 

A conclusão acima exposta encontra guarida na jurisprudência da Suprema Corte do            

país, como se pode verificar a partir dos julgados abaixo colacionados. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI          

6.915\1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES        

POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITOS DAS EXPRESSÕES -         

NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.      

POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR      

ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE      

CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. 1. A natureza        

permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas          

áreas da saúde, educação, e segurança pública - não afasta, de plano, a             

autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir        

demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao        

excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a           

contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art.           

37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a            

atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao           

reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame       

sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse          

público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada          

parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição.        

(STF - ADI: 3247 MA, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento:            

26\03\2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO        

DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014) - Grifo nosso 74

 

Aparteado da celeuma doutrinária acerca da possibilidade ou não da autorização de            

serviço público, está o serviço público essencial de transporte coletivo, que poderá ser             

74 Precedentes: 

 

(STF - ADI 890 DF, Relator: Min MAURÍCIO CORRÊA. Plenário. DJ 6.2.2004) 

(STF - ADI 2.987 SC, Relator: Min SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário. DJ 2.4.2004) 

(STF - ADI 3.700 RN, Relator: Min AYRES BRITTO) 

(STF - ADI 2.229 RN, Relator: Min CARLOS VELLOSO) 

(STF - ADI 3.068 DF, Relator: Min EROS GRAU, Acórdão. DJ 23.9.2005, republicado em 24.2.2006) 

(STF - ADI 3521, Relator: Min EROS GRAU, Tribunal Pleno. DJ 16-03-2007) 

 



delegado sob o regime de concessão ou permissão, conforme previsão expressa no Art. 30,              

V da Carta Magna mátria: 

 

Compete aos Municípios: 

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; - Grifo nosso 

 

No âmbito Estadual, a matéria é tratada pela Lei 14.474/2011 - que ao dispor sobre               75

a organização do STPP/RMR, autoriza o Poder Público a delegar sua execução - e determina               

a substituição dos contratos de permissão pelos de concessão; in verbis: 

 

CAPÍTULO II. DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Art. 4º Os serviços do STPP/RMR serão prestados por delegação,          

mediante licitação na modalidade concorrência à pessoa jurídica ou         

consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho,         

por sua conta e risco e por prazo determinado. 

§ 1º O STPP/RMR é um serviço público essencial que deve ser prestado             

com boa qualidade, envolvendo rapidez, conforto, regularidade, segurança,        

acessibilidade, continuidade e mediante tarifa justa.  (...) - Grifos nosso 

 
CAPÍTULO III. DO REGIME JURÍDICO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO          

STPP/RMR 

Art. 5º Fica o CTM autorizado a delegar, sob o regime de concessão, a              

exploração dos bens públicos vinculados aos serviços do STPP/RMR         

mediante prévio procedimento licitatório. 
§1º (...) 

§2º A exploração dos serviços discriminados neste artigo será outorgada          

por prazo determinado, a ser definido no ato justificativo de sua           

conveniência e da licitação, em função do objeto a ser contratado e do             

volume de investimentos previstos. - Grifos nosso 

 

CAPÍTULO VII. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 15. Ficam extintas todas as concessões e permissões de serviços           

públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição Federal de          

1988. 

§ 1º As permissões permanecerão válidas, excepcionalmente, pelo prazo         

necessário à realização das licitações que precederão a outorga das          

concessões que as substituirão.  - Grifos nosso 

 

75 Disponível em: http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=4197&tipo=TEXTOORIGINAL 
 

http://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=4197&tipo=TEXTOORIGINAL


Art. 16. É facultado ao CTM autorizar a prestação de serviços de transporte             

sujeitos a outras formas de outorga, em caráter especial e de emergência. 

§ 1º A autorização em caráter de emergência vigorará por prazo máximo e             

improrrogável de 180 (cento e oitenta dias), não gerando direitos para           

continuidade de prestação dos serviços. - Transcrição integral. 

§ 2º A autorizatária se sujeita ao regime de preços estabelecido pelo CTM             

para as demais outorgas. 

 

Conforme se depreende da simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos,           

em consonância com a Constituição Federal, a Lei Estadual que há cerca de sete anos               

regulamentou a organização dos serviços do STPP/RMR, determinou que o serviço público            

essencial de transporte coletivo deve ser prestado através de concessão, mediante prévia            

licitação. Dessa forma, a delegação de serviço público essencial de transporte coletivo por             

meio de autorização precária vilipendia Lei específica que regula o setor e também a              

Constituição Federal. Acerca desta questão, já teve oportunidade de se manifestar o            

Superior Tribunal de Justiça - STJ: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO       

MPE\RJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERMISSÃO DE TRANSPORTE       

PÚBLICO COLETIVO SEM LICITAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS       

EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO       

DE DIREITO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC. INOBSERVÂNCIA AOS         

LIMITES DA LIDE. PERMISSÃO CONCEDIDA SEM LICITAÇÃO APÓS O         

ADVENTO DA CF\88. NULIDADE ABSOLUTA. (...) 3. Eventual        

permissão\concessão de serviço público sem prévia licitação após o         

advento da Constituição Federal de 1988 é absolutamente nula, por          

vício de inconstitucionalidade. 4. O art. 42 e parágrafos da Lei           

8987/95 estabelece normas de caráter transitório destinadas a        

regular situações não enquadradas no regime de concessão e         

permissão da prestação de serviços públicos estabelecido pela novel         

legislação, desde que compatíveis com as regras constitucionais        

existentes à época, dotadas de auto-aplicabilidade. 5. Foge à         

razoabilidade conferir-se eficácia a contrato celebrado sem prévia        

licitação, quase dez anos depois de promulgada a Constituição         

Federal de 1988, de modo que, se alguma indenização é devida pela            

Administração, certamente não o será nos moldes do art. 42 e           

parágrafos da Lei 8987/95, dependendo eventual pleito nesse        

sentido de ação própria. 6. Visando à continuidade do serviço          

público de transporte e o interesse da coletividade, autoriza-se a          



realização do procedimento licitatório no prazo de 1 ano,         

independente do trânsito em julgado, momento em que cessam os          

efeitos dos contratos em questão. 7. Recurso especial parcialmente         

provido. (STJ - REsp:1422427 RJ 2012\0223605-6, Relator: Ministra        

ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 10\12\2013, T2 - SEGUNDA         

TURMA, Data de Publicação: DJe28\12\2013) 

 

Em pedido de informação formulado por esta assessoria jurídica com base na Lei de              

Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), somente após a impetração de dois recursos, nos foi              

apresentado Portarias expedidas pela extinta EMTU, datados entre 1981 e 1994. (Anexos            

21.1 e 21.2) 

 

Tais documentos nominados de “Termos de Permissão” são demasiados singelos,          

contando apenas com duas laudas; e vêm sendo prorrogados indefinidamente pelo Poder            

Público, contrariando a Constituição Federal e a própria Lei Estadual 14.474/2011 (que            

dispõe sobre a organização dos serviços do Sistema de Transporte Público de Passageiros da              

Região Metropolitana do Recife - STPP/RMR e autoriza o Poder Público a delegar a sua               

execução). 

 

Ademais, os documentos foram fornecidos de maneira incompleta e insatisfatória,          

porquanto omitem informações acerca de pelo menos quatro empresas operadoras, como a            

Transcol Transportes Coletivo LTDA, a Rodoviária Caxangá LTDA, a Transportadora Globo           

LTDA e a Viação Mirim LTDA. Juntas, estas empresas operam em 91 (noventa e uma) linhas                

de ônibus. 

 

De certo, a existência de empresas operando há pelo menos trinta anos sem licitação              

no STPP/RMR é um fato manifestamente ilegal e inconstitucional, que por si só é capaz de                

evidenciar a negligência ou incompetência do CSTM na        

fiscalização/regulamentação/normatização do STPP/RMR, que ao final, resulta na péssima         

qualidade do serviço prestado à toda a população, já que sequer há transparência dos atos               

administrativos de autorização e consequentemente das regras que regem a maior parte do             

STPP/RMR. 

 



Em que pese a existência de dois regimes distintos de delegação do serviço no              

STPP/RMR - autorizatárias e concessionárias - o fato é que os aumentos tarifários são              

realizados indiscriminadamente no âmbito do Conselho Superior de Transporte         

Metropolitano - CSTM , em sessão única, sob o mesmo critério, sem distinção de regras,               

evidenciando assim a necessidade premente da paridade entre sociedade civil e poder            

público nos assentos do CSTM, de modo a possibilitar uma melhor correlação de forças              

entre tais atores com fins à consecução dos princípios da participação popular, da gestão              

democrática da cidade e do controle social.  

 

X.6 - Da ausência de transparência dos dados técnicos e contábeis do STPP/RMR. 

Outro grave problema originado a partir da inércia do CSTM em realizar a             

fiscalização/regulamentação/normatização do STPP/RMR, refere-se à ausência de       

transparência dos dados técnicos e contábeis do STPP/RMR, o que por si só, fulmina o               

controle social de toda ordem, trazendo um prejuízo intergeracional para toda a sociedade             

que necessita utilizar o serviço público de transporte, deixando-a refém da documentação            

apresentada unilateralmente pelo Consórcio de Transportes Metropolitano Grande        

Recife/CTM. 

 

 Com efeito, as informações sobre a receita do STPP/RMR são completamente           

desconhecidas pela sociedade, enquanto que as informações sobre o custo do STPP/RMR            

são apresentadas a partir de alegações unilaterais, em formato que dificulta sobremaneira o             

controle social, sempre desacompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios.        

Ademais, todo o subsídio atualmente pago baseia-se em informações provenientes do           

Sistema de Bilhetagem Eletrônica gerido pelo Sindicato dos Empresários do Transporte           

Público - Urbana/PE. 

 

Ou seja, as próprias operadoras detêm o controle dos dados operacionais que são a              

base para o cálculo da remuneração e consequentemente, dos subsídios pagos pelo            

Governo do Estado, configurando-se, desta forma, flagrante conflito de interesses. 

 



Aliás, não se tem qualquer informação acerca dos subsídios aportados pelo no            

STPP/RMR pelo Governo de PE, nem a sua forma e muito menos o seu montante. 

 

Outrossim, a planilha analítica de receitas e despesas que deve fundamentar as            

decisões no tocante à política tarifária, jamais foram divulgadas. Em seu lugar, o CTM              

apresenta um documento nominado de “Estudo Tarifário”, elaborado de maneira          

demasiado sintético e não analítico, onde constam informações globais de todo o            

STPP/RMR, sempre desacompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios. 

 

Os dados operacionais do STPP/RMR fornecidos de maneira global/anual,         

inviabilizam uma análise técnica dos custos operacionais do sistema. Para tanto, seria            

imprescindível que os dados operacionais fossem fornecidos mensalmente, para cada linha,           

ou pelo menos para cada lote de linhas. Da mesma forma, os demonstrativos financeiros,              

como ocorre em toda e qualquer empresa, deveriam estar estruturadas em métodos            

padronizados e serem disponibilizadas mensalmente, para cada empresa operadora. 

 

Tal planilha analítica de receitas e despesas é fundamental na manutenção do            

equilíbrio econômico financeiro do contrato, pois que fornece uma base de dados donde a              

revisão de preços exigirá a apresentação de documentos que demonstrem cabalmente a            

ocorrência do desequilíbrio do contrato através de uma “demonstração analítica da           

variação dos preços dos componentes dos custos verificada entre o momento inicial do             

contrato e o momento de cada repactuação”.  76

 

Dessa maneira, a planilha analítica de receitas e despesas deve conter o respectivo             

fluxo de caixa de cada empresa operadora desde a fase licitatória - que a vincula na                

definição e no acompanhamento do plano de contas - e que combinados com outros              

mecanismos de verificação da demanda permitirão um acompanhamento adequado da          

evolução dos custos do STPP/RMR, exercendo assim, um controle para que a empresa             

delegada opere em nível de eficiência, sendo mais produtivo e econômico. 

76 Manual de Operações do STPP\RMR. CAPÍTULO XII - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS. SEÇÃO III - DO                
REAJUSTE E REVISÃO DO PREÇO DA REMUNERAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS. Item 11.1 
 



 

Apenas desta forma permitir-se-ia uma análise comparativa entre as empresas          

operadoras e a consequente averiguação do custo por km rodado em cada linha ou em cada                

empresa operadora, dificultando assim a manipulação unilateral de dados. 

 

Some-se o fato de que, ante a vedação de alteração contratual da matriz de riscos               

originalmente previstos, é imprescindível a apresentação da proposta inicial (PRO’s) de           

custos e receitas para compará-los com os atuais, por meio de uma planilha analítica de               

receita e despesa; sendo essa a única maneira de aferir a ocorrência ou não de desequilíbrio                

contratual, vez que devem ser “mantidas as condições efetivas da proposta” , sendo             77

vedado que no momento da repactuação do reequilíbrio financeiro do contrato seja            

alterada a divisão ou matriz de risco pactuada quando da outorga e adjudicação . 78

 

Sequer há transparência acerca das propostas iniciais de cada empresa vencedora no            

processo licitatório. Só com as referidas propostas é que se teria um parâmetro para medir               

a ocorrência de desequilíbrio no contrato. 

 

Outrossim, nada se sabe sobre as regras que devem regulamentar os contratos de             

autorização vigente na maior parte do STPP/RMR. 

 

Conforme já demonstrado, faz-se imprescindível que as informações técnicas e          

contábeis estejam estruturadas em métodos padronizados, com informações a partir do           

início do contrato até o mês atual, mês a mês, como ocorre em qualquer empresa do                

77 Art. 37, XXI, CF/88 
 
78 Lei 8987\95 
Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio              
econômico-financeiro. 
 
Manual de Operações do STPP\RMR. CAPÍTULO XII - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS. SEÇÃO 
IV - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CONCESSÃO. 
Item 19 - A revisão por ruptura no equilíbrio econômico-financeiro não poderá alterar a distribuição de                
riscos originalmente prevista no Contrato de Concessão. 
 



mundo, pois, só assim é possível gerar um banco de dados para realizar o estudo               

comparativo dos custos entre as empresas operadoras. 

 

Ora, a não disponibilização dos dados operacionais e contábeis em formato analítico            

de cada empresa operadora são provas diretas, contundentes, de que o CTM não vem              

cumprindo com as obrigações legais que lhe são impostas, mormente no que se refere à               

Política Tarifária, acarretando, portanto, manifesto prejuízo intergeracional a toda a          

coletividade. 

 

Os empresários dos transportes têm certeza de que apenas a transparência dos            

dados operacionais e financeiros do STPP/RMR podem inviabilizar a produção e           

manipulação unilateral de dados. Assim sendo, fazem um esforço tremendo para que as             

referidas informações permaneçam desconhecidas pela sociedade civil, de forma que          

inúmeras informações triviais, indispensáveis ao procedimento de reequilíbrio econômico         

financeiro do contrato permanecem de fato sigilosas. 

 

A persistência em violar o princípio da transparência na administração pública, senza            

dubbio, devem alertar o emérito julgador para a ocorrência de apropriação da res pública,              

na medida em que os agentes do poder econômico vêm se utilizando de uma empresa               

pública como se particular fosse. Tudo em união de desígnios com a ARPE, que conta com a                 

inoperância do CSTM. 

 

XI. DA NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE DEMOCRATIZAR O CONSELHO SUPERIOR DE 

TRANSPORTE PÚBLICO/CSTM. 

De acordo com a Constituição Federal, em seu art. 1º, a República Federativa do              

Brasil constitui-se em um Estado Democrático de Direito, alçando assim a democracia à um              

dos pilares do estado brasileiro onde a participação popular deve estar presente nos atos              

decisórios do exercício do poder. 

 

 O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), por sua vez, estatui que a política urbana               

tem como diretriz a “gestão democrática por meio da participação da população e de              



associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução          

e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;”.  79

 

Em outras palavras, deve-se garantir a participação de organizações e indivíduos no            

processo de discussão, planejamento, desenvolvimento, monitoramento e revisão de         

políticas públicas. Este processo necessariamente deve ser aberto, público e democrático,           

embora, na prática, a população sequer pode assistir às reuniões do CSTM, que são              

comumente realizada à portas fechadas. 

 

A capacidade conferida à sociedade civil (movimentos sociais, associações sindicais e           

profissionais, cidadãs e cidadãos, etc) de interagir com o Estado na definição de prioridades              

e na elaboração de políticas públicas constitui uma forma democrática do exercício do             

poder estatal. Essa capacidade de intervir nas políticas públicas se dá, sobretudo, por meio              

dos Conselhos. 

 

Desta maneira, temos que: Os conselhos gestores constituem-se enquanto         

instrumentos de gestão democrática destinados a alcançar três objetivos essenciais: 1)           

promover a construção da cidadania e a educação política; 2) viabilizar a identificação e              

captação permanente das demandas da sociedade; e 3) exercer controle social sobre o             

governo. 

 

Através de um conselho gestor paritário, onde a sociedade civil possua mecanismos            

efetivos de realizar o controle social, pode-se romper o círculo virtuoso do clientelismo, à              

medida que se estabelecem mecanismos transparentes e legitimados por diferentes setores           

da sociedade. 

 

A falta de transparência nos dados técnicos e contábeis, a exemplo da planilha             

analítica de receitas e despesas - documento indispensável ao procedimento de           

manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato administrativo - que jamais           

fora apresentada, evidencia o vício de transparência constante no CSTM, que impede o             

exercício de qualquer tentativa de controle social por parte da população. 
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A normativa legal que rege o STPP/RMR, que inclui desde a Política Nacional de              

Mobilidade Urbana (PNMU) até a legislação estadual, editais de licitação e Regulamento do             

STPP/RMR, é categórica em definir como devem ser calculadas e periodicamente revistas as             

tarifas que compõem o sistema. Essa normativa prevê dois tipos de tarifas: a primeira,              

chamada tarifa de remuneração ou o Preço de Remuneração ao Operador (PRO), se refere              

ao valor pago às operadoras pela prestação do serviço público; a segunda, chamada tarifa              

pública, se refere ao preço público cobrado das usuárias e usuários do serviço. Prevêem              

também critérios evidentes para os processos de reajuste e revisão de ambas essas tarifas,              

regras essas que vêm sendo sistematicamente desrespeitadas pelo CSTM, ocasionando em           

um reajuste tarifário superior ao índice legal em 264,03%. 

 

Outrossim, o CSTM sequer possui uma comissão permanente de acessibilidade, o           

que contraria as Leis 10.048/2000, 10.098/2000 e ao Decreto Presidencial 3.298/1999, que            

dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 

 

O planejamento urbano é um ponto central na mobilidade, de forma que deve haver              

uma integração das políticas de uso de solo com as de planejamento em mobilidade,              

consoante o Princípio da Eficiência na Administração Pública, de modo que as cidades             

tornem-se mais racionais, amigáveis, menos poluídas e economicamente acessíveis.         

Todavia, na RMR tais questões são tratadas de maneira dissociadas, sob a parcimônia do              

CSTM, que nada faz e sequer realiza suas reuniões ordinárias na periodicidade prevista em              

seu Regimento Interno. 

 

É preciso enfatizar que a sociedade civil deseja participar efetivamente da           

construção do CSTM e, por meio dele, da gestão e da melhoria do Sistema de Transporte                

Público de Passageiros (STPP/RMR). Não se deseja, de forma alguma, prejudicar o            

funcionamento do CSTM, mas, antes, contribuir para que ele se torne uma arena onde se               

possa debater, de forma participativa e sistemática, os problemas do STPP/RMR e as formas              

de endereçar e solucionar esses problemas. Para que isso aconteça, é preciso efetivamente             

abrir o CSTM para a representação da sociedade civil, possibilitando que seus Conselheiros             

representem os diferentes interesses e projetos dos seus diferentes grupos. Isso só pode             



acontecer se a sociedade tiver as condições necessárias para se preparar e se organizar para               

o processo de eleição de seus delegados e delegadas. Uma dessas condições é tempo              

razoável para construir candidaturas ou conhecer as propostas de seus candidatos. Em uma             

semana não é possível fazer isso. 

 

A ausência de efetiva participação popular, bem como de instrumentos e           

metodologias de viés democrático, indicam que o procedimento da Conferência          

Metropolitana, incluindo as reuniões preparatórias - tal como fora realizada a prorrogação            

do mandato dos Conselheiros por período indeterminado - se prestam tão somente para             

cumprir, a toque de caixa, as formalidades legais que impedem um aumento tarifário, que              

deverá ser efetivado na alvorada de 2019. 

Ante a inoperância do CSTM na realização de sua competência, é fundamental            

ampliar e aprofundar o controle social sobre o transporte público e promover mudanças             

com vistas a melhoria do sistema de transporte coletivo e da qualidade de vida das pessoas                

que por ela circulam. Uma forma razoável e simples de fazer isso, em consonância com todo                

o arcabouço jurídico pátrio, é estabelecer a representação paritária entre a sociedade civil e              

os poder público no CSTM. 

 

Uma vez desnuda toda a incompetência ou negligência do CSTM na regulamentação            

e fiscalização do STPP/RMR, causando prejuízos irreparáveis à toda a população e            

atravancando o potencial produtivo da RMR, passam os autores da presente ação a             

requerer o que se segue: 

 

XII. DOS PEDIDOS. 

Ao distribuidor, requer que a presente ação continente seja distribuída por           

dependência ao Juízo da Ação Popular contida nº 0001011-03.2018.8.17.2001: a 4ª Vara da             

Fazenda Pública da comarca da capital do Estado de Pernambuco. 

 

Ante as inúmeras ilegalidades descritas, os autores reiteram integralmente os          

termos da ação contida para requerer a decretação de nulidade das Resoluções nº 97/2015,              



nº 106/2016 e nº 118/2017 que aumentaram o valor da tarifa do transporte público              

coletivo por ônibus em percentual de 264,03% a mais que o índice legal (IPCA), sem que                

tivesse havido a devida comprovação do desequilíbrio financeiro; ou, a suspensão dos            

efeitos de pretensos aumentos tarifários até que haja a compensação dos valores cobrados             

a maior - em virtude dos aumentos tarifários acima do índice legal - em favor das                

consumidoras e consumidores.  

Acrescendo-se os seguintes pedidos: 

● A decretação de nulidade da 3ª Conferência Metropolitana de Transportes, em razão            

de todos os vícios que violaram a normativa em vigor, que violaram a moralidade              

administrativa e impediram uma efetiva participação popular no processo de eleição           

de representantes.  

● A declaração de nulidade das Resoluções que venham a ser pretensamente           

aprovadas pelo CSTM até que seja realizado um processo de eleição dos            

representantes da sociedade civil em que sejam respeitados os princípios da           

transparência, da boa-fé e da participação popular, tendo em vista a irregularidade            

da atual composição do CSTM. 

● A decretação de nulidade de todas as Resoluções aprovadas no âmbito do CSTM no              

ano de 2018, vez que o arrumadinho jurídico realizado pelo CSTM para prorrogar o              

mandato de seus membros por prazo indeterminado carece de respaldo legal. 

● A não aplicação - incidenter tantum - da cláusula 4.3 do ANEXO ÚNICO da Lei 13.235                

de 2007, por flagrante inconstitucionalidade. 

● A decretação da suspensão dos efeitos de pretensos aumentos tarifários futuros, até            

que haja a compensação, em favor das usuárias e usuários do STPP/RMR, dos valores              

indevidamente apropriados pelas empresas operadoras através da não prestação de          

serviços que foram cobrados antecipadamente das usuárias e usuários de maneira           

indevida. E, incidentalmente, a declaração de ilegalidade da prática de cobrança           

antecipada por serviços ainda não prestados, em especial acerca da impossibilidade           

de a(o) passageira(o) antecipar o custo de modernização da frota. 



● Que todos os valores auferidos indevidamente pelas rés - por sucessivos aumentos            

tarifários ilegais, por cobrança antecipada de serviços não efetivamente prestados,          

pela não realização dos Relatórios de Avaliação da Qualidade Operacional - sejam            

compensados em favor das(os) passageiras(os). 

● A decretação de ilegalidade da prática de condicionar a aquisição da passagem de             

ônibus à aquisição obrigatória de serviços da venda antecipada de bilhetagem           

eletrônica, com a sua consequente proibição, vez que configura venda casada,           

prática comercial abusiva nos termos do art. 39, I CDC . 80

● A decretação de ilegalidade dos contratos de autorização para delegação do serviço            

essencial de transporte público, anulando aqueles que se mostrarem mais          

atentatórios ao erário público, como forma de compelir as rés a procederem com a              

tomada da licitação. 

 

À presente causa atribui-se o mesmo valor da causa contida, no montante de 10 milhões de                

reais. 

 

São nestes termos em que, 

Pede Deferimento 

 

Renan Resende da Cunha Castro (OAB/PE nº 31.910) 

Stélio de Sá Leitão Cavalcanti - OAB\PE 31.940 

Tereza Cristina de Lara Campos Dorini Mansi - OAB\PE 1159-B 

Thiago S. de Mendonça (OAB\PE 36.244) 

 

 

 

Recife, 18 de dezembro de 2018 

80CAPÍTULO V. Das Práticas Comerciais  
SEÇÃO IV. Das Práticas Abusivas 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: 
 I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem 
como, sem justa causa, a limites quantitativos; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 1 

I. DA LEGITIMIDADE ATIVA. 2 

II. DA LEGITIMIDADE PASSIVA. 4 

III. DO CABIMENTO DO PROCEDIMENTO. 4 

IV - RESUMO DOS FATOS 7 

V - PRELIMINARMENTE. DA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA EM RAZÃO DO 
INSTITUTO DA CONTINÊNCIA FACE À AÇÃO POPULAR Nº 
0001011-03.2018.8.17.2001, EM TRAMITAÇÃO NO 4º JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. 10 

VI. DO CONSELHO SUPERIOR DE TRANSPORTE METROPOLITANO (CSTM) 
ENQUANTO INSTÂNCIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA DA CIDADE
13 

VII - DAS OFENSAS À LEGALIDADE E MORALIDADE NA ELEIÇÃO DOS 
CONSELHEIROS DO CSTM REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL. 17 

VII.1 - Dos vícios no funcionamento da Comissão de Elaboração e Realização da 3ª 
Conferência Metropolitana de Transportes. 17 

Vício 1 - Ausência de publicação da portaria 192-A. 18 
Vício 2 - Ausência de Cronograma para o processo de construção da Conferência.19 

VII.2 -  Dos vícios nas Reuniões Preparatórias. 19 
Vício 1 - Prazo exíguo entre convocação das Reuniões Preparatórias e sua 
realização 20 
Vicio 2 - Violação do procedimento de votação previsto no Regimento Interno das 
Reuniões Preparatórias. 20 

VII.3 -  Dos vícios na realização da 3ª Conferência Metropolitana de Transportes. 23 
Vício 1 - Prazo exíguo entre a re-convocação da Conferência e sua realização. 24 
Vício 2 - A realização de recredenciamento na continuação da Conferência. 26 
Vício 3 - Falha nas cédulas de votação. 27 

VIII - DAS OFENSAS À LEGALIDADE E MORALIDADE NO FUNCIONAMENTO DO 
CSTM. 27 

VIII.1 - Da falta de divulgação pública das reuniões do CSTM. 28 



VIII.2 - Do impedimento à entrada de pessoas interessadas nas reuniões do CSTM. 29 
VIII.3 - Do desrespeito à periodicidade exigida na realização de reuniões. 29 
VIII.4 - Do funcionamento ilegal do CSTM durante todo o ano de 2018. 30 

IX - DA NULIDADE DA CLÁUSULA 4.3 DO ANEXO ÚNICO DA LEI 13.235 DE 2007 POR 
FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. 34 

X - DOS PREJUÍZOS CONSEQUENTES DAS OMISSÕES DO CSTM. 40 
X.1 - Dos sucessivos aumentos que extrapolam o índice legal 40 
X.2 - Do manifesto superávit na arrecadação do STPP/RMR. 49 

X.2.a - Da renovação de frota. Serviço pago pelo usuários mas não realizado pelas 
operadoras. 49 
X.2.b - Sistema Inteligente de Monitoramento da Operação/Simop. 50 
X.2.c - Seguro obrigatório. 52 
X.2.d - Vale Eletrônico Metropolitano/VEM. 53 

X.3 - Do descumprimento dos deveres de fiscalização entre o Poder Concedente e as 
empresas delegadas. Não realização das avaliações de desempenho e qualidade 
operacional/RAQD. 57 
X.4 - Da ausência de instauração do procedimento de revisão do equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos administrativos no STPP/RMR. 63 
X.5 - Da existência de autorizações precárias na delegação do serviço essencial de 
transporte público. 73 
X.6 - Da ausência de transparência dos dados técnicos e contábeis do STPP/RMR. 85 

XI. DA NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE DEMOCRATIZAR O CONSELHO SUPERIOR 
DE TRANSPORTE PÚBLICO/CSTM. 89 

XII. DOS PEDIDOS. 92 
 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 - Decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do aumento               

tarifário. 

ANEXO 2 - Despacho confirmatório da decisão que concedeu tutela de urgência. 

ANEXO 3 - Resolução nº 15\2017 que determina ilegalmente a prorrogação de mandato             

dos Conselheiros até a realização de nova Conferência. 

ANEXO 4 - Convocatória para a 3ª Conferência Metropolitana de Transportes divulgada com             

apenas 1 dia útil de antecedência. 

ANEXO 5 - Pedido de Informação sobre a conclusão da 3ª Conferência Metropolitana de              

Transportes. 



ANEXO 6 - Comprovação de postagem do telegrama de re-convocação dos delegados da             

Conferência com dois dias úteis de antecedência. 

ANEXO 7 - Painel que demonstra a quantidade pífia de delegados presentes na Conferência              

para representarem os interesses e direitos coletivos dos 1.005.848.875 usuários/ano do           

STPP/RMR. 

ANEXO 8 - Estudo Técnico de Recomposição Tarifária - 2018. 

ANEXO 9 - Regimento Interno da 3ª Conferência Metropolitana de Transporte e o das              

Reunião Preparatórias - Grande Recife Consórcio de Transporte. 

ANEXO 10 - Telegrama de re-convocação para Conferência CSTM. 

ANEXO 11.1 - (Usuário) Resultado da eleição para Conselheiro. 

ANEXO 11.2 - (Estudante) Resultado da eleição para Conselheiro. 

ANEXO 11.3 - (Deficiência) Resultado da eleição para Conselheiro. 

ANEXO 11.4 - (Gratuidade) Resultado da eleição para Conselheiro. 

ANEXO 12 - 3ª Conferência Metropolitana de Transportes é suspensa. 

ANEXO 13 - Programação de reinício da Conferência. 

ANEXO 14 - Regimento Interno CSTM (Res. 01/2010 da Secretaria das Cidades). 

ANEXO 15 - CSTM. Nota Técnica de Recomposição Tarifária demasiado sintético que            

justificou o aumento da tarifa em 2017. 

ANEXO 16 - Ofício em que o presidente do CTM informa a suspensão do contrato por 180                 

dias. 

ANEXO 17 - Ausência de pagamento do Seguro Obrigatório. 

ANEXO 18 - Ausência de repasse à CBTU. 

ANEXO 19 - Créditos confiscados do VEM. 

ANEXO 20.1 - Avaliação de operadores - 1º semestre 2016. 

ANEXO 20.2 - Avaliação dos Operadores - 2º semestre 2016. 

ANEXO 21.1 - Pedido de Informação sobre as autorizações precárias. 

ANEXO 21.2 - Pedido de Informação sobre as autorizações precárias. 

Anexos de vídeo 

 

 

 

 



 

 

 

EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO DA __ VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA             

CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. 

 

 

ANDRÉ LUÍS RABELO CALADO, FRANCISCO LUDERMIR FERREIRA, LIGIA MARIA PEREIRA          

LIMA, já devidamente qualificados nos autos da presente ação, por intermédio de seus             

advogados ao final assinados, cujo instrumento procuratório já se encontra em anexo, vem,             

com máximo respeito, à presença de Vossa Excelência apresentar  

 

ADITAMENTO À INICIAL 

 

o que faz razão de uma melhor organização metodológica da Ação, trazendo argumentos de              

fato e de direito atinentes às ilegalidades perpetradas pelas rés; o que faz com fulcro no                

artigo 329, I, CPC, bem como nos termos a seguir aduzidos: 

 

 I - DAS ESPÉCIES DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 

Diante da falta de critério do CSTM para aplicar os institutos do “reajuste” e da               

“revisão” dos contratos administrativos, realizando constante confusão entre termos         

juridicamente distintos, se afigura indispensável distinguir repactuação de reajuste, bem          

como diferenciá-los de revisão, recomposição e correção monetária. 

 

Importante salientar que o termo “repactuação” não encontra previsão na lei que            

rege os contratos públicos. É um procedimento criado pelo Decreto Presidencial nº            

2.271\1997 destinado à preservação da relação econômica-financeira de contratos de          

prestação de serviços contínuos; senão vejamos: 

 

Art. 5º Os contratos de que trata este Decreto, que tenham por objeto a              

prestação de serviços executados de forma contínua poderão, desde que          

previsto no edital, admitir repactuação visando a adequação aos novos          

preços de mercado, observados o interregno mínimo de um ano e a            



demonstrarão analítica da variação dos componentes dos custos do         

contrato, devidamente justificada. (Grifo nosso) 

Parágrafo Único. Efetuada a repactuação, o órgão ou entidade divulgará,          

imediatamente, por intermédio do Sistema Integrado de Administração de         

Serviços Gerais - SIASG, os novos valores e a variação ocorrida. 

 

O Manual de Operação do STTP\RMR entende “como revisão quando todo o            

processo de apuração dos custos e dos dados operacionais é revisto e recalculado no período               

determinado em cada contrato”   81

 

Como dito alhures, repactuação, conforme a doutrina tradicional, é um          

procedimento destinado à preservação da relação econômica-financeira de contratos de          

prestação de serviços contínuos, enquanto que a correção monetária, o reajuste e a             

recomposição são espécies de pagamento aptos a promoverem a repactuação. Ou seja, é             

através do procedimento da repactuação que se aplica a Teoria da Imprevisão,            

admitindo-se, para tanto, as seguintes espécies de pagamento: a (i)correção monetária, o            

(ii)reajuste dos preços (também chamado de repactuação stricto sensu) ou a           

(iii)recomposição (revisão) de preços, conforme a especificidade de cada caso concreto. 

 

Desta forma, (i)correção monetária refere-se tão somente ao custo do dinheiro,           

objetivando eliminar a defasagem entre o valor nominal e o valor real da moeda através de                

sua correção. Sua previsão é cláusula necessária aos contratos administrativos, conforme           

disposição do art. 55, inciso III da Lei nº 8.666\93: 

 
Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e             

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização         

monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo            

pagamento (Grifo nosso) 

 

Já o (ii)reajuste dos preços (repactuação stricto sensu) é o instrumento legal que visa              

manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato mediante alteração de preços com           

vistas a compensar (exclusivamente) os efeitos das variações inflacionárias sob os insumos             

81 CAPÍTULO XI - TARIFAÇÃO. SEÇÃO I - CÁLCULO DA TARIFA DO USUÁRIO. Item 5.1 

CAPÍTULO XII - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS. SEÇÃO III - DO REAJUSTE E REVISÃO DO PREÇO DA                

REMUNERAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS. Item 11.2 



que compõem o objeto do contrato, evitando que o mesmo venha a ter, na fase de                

execução, sua equação econômica rompida em decorrência da elevação dos custos dos            

insumos utilizados. Sua previsão é igualmente cláusula necessária aos contratos          

administrativos. 

 

O instrumento de repactuação do equilíbrio contratual denominado reajuste de          

preços constitui medida de controle inflacionário e encontra-se disciplinada pelo Decreto           

Presidencial nº 1.054\94, especificamente o artigo 2º, in verbis: 

 

Art. 2° Os critérios de atualização monetária, a periodicidade e o critério de             

reajuste de preços nos contratos deverão ser previamente estabelecidos         

nos instrumentos convocatórios de licitação ou nos atos formais de sua           

dispensa ou inexigibilidade. (Grifo nosso) 

1° O reajuste deverá basear-se em índices que reflitam a variação efetiva            

do custo de produção ou do preço dos insumos utilizados, admitida a            

adoção de índices setoriais ou específicos regionais, ou na falta destes,           

índices gerais de preços. (Grifo nosso) 

 

Bem como na Lei nº 9.069\95 e Lei nº 10.192\01 - que dispõem acerca do Sistema                

Monetário Nacional: 

Art. 28º, Lei nº 9.069\95: Nos contratos celebrados ou convertidos em REAL            

com cláusula de correção monetária por índices de preço ou por índice que             

reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, a          

periodicidade de aplicação dessas cláusulas será anual. (Grifo nosso) 

 

Art. 2º, Lei 10.192\01: É admitida estipulação de correção monetária ou de            

reajuste por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos            

de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração            

igual ou superior a um ano. (Grifo nosso) 

§ 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção             

monetária de periodicidade inferior a um ano. 

§ 2º Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de correção              

monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior              

revisão tiver ocorrido. 

§ 3º Ressalvado o disposto no § 7º do art. 28 da Lei n. 9.069 de junho de                  

1995, e no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer           

expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos          

equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual. (Grifo          

nosso) 

 



Art. 3º, Lei 10.192\01: Os contratos em que seja parte órgão ou entidade             

da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do           

Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos         

monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela             

não conflitarem, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
Excepcionalmente nos casos em que o aumento no valor dos insumos necessários ao             

objeto do contrato ultrapassar o valor necessário ao reajuste do preço - fatos estes que               

devem ser cabalmente demonstrados - proceder-se-á com a (iii)recomposição do preço, que            

é o sinônimo da revisão. 

 

Trata-se igualmente de um instrumento de repactuação do equilíbrio contratual que           

não está submetida a qualquer prazo legal. Uma vez constatada ocorrência de fato             

imprevisível, ou previsível de consequências incalculáveis que modifique a relação entre os            

encargos e a remuneração do contrato, ou seja, caracterizada a álea extraordinária e             

calculados seus efeitos, as partes devem provocar a recomposição da equação           

econômico-financeira imediatamente. Ao distinguir reajuste de preços de recomposição de          

preços, Marçal Justen Filho, apresenta importante contribuição: 

 

A recomposição de preços é o procedimento destinado a avaliar a           

ocorrência de evento que afeta a equação econômico-financeira do         

contrato e promove adequação das cláusulas contratuais aos parâmetros         

necessários para recompor o equilíbrio original. Já o reajuste é          

procedimento automático, em que a recomposição se produz sempre que          

ocorra a variação de certos índices, independente de averiguação efetiva          

do desequilíbrio. Aprofundando os conceitos, o reajuste é conseqüência de          

uma espécie de presunção absoluta de desequilíbrio. Já a recomposição          

pressupõe a apuração real dos fatos e exige a comprovação acerca de            

todos os detalhes relacionados com a contratação e os supervenientes a           

ela. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos           

administrativos. 12ª ed.,São Paulo: Dialética, 2006. P. 395) (Grifo nosso) 

 
Daí conclui-se que o reajuste de preços tem por escopo recompor uma alteração             

prevista e previsível, que será dimensionada de acordo com a medida da variação do índice               

inflacionário previamente fixado, observado a periodicidade mínima de um ano prevista na            

legislação que regula o Plano Real. Já a recomposição de preços não é automática, posto que                

depende da demonstração cabal de um fato imprevisível e imprevisto, além de não estar              

adstrito a qualquer interregno mínimo. Por não ser procedimento automático, a           



recomposição (revisão) do preço implica alteração contratual, devendo ser materializada          

mediante termo aditivo, conforme assinala Dalton Santos Morais: 

 

Representando o equilíbrio econômico-financeiro verdadeira cirurgia ao       

contrato administrativo, determina a lei que seja ele implementado por          

meio de Termo Aditivo ao contrato em vigor [...]. 

Haja vista a necessidade de demonstração dos fatos que acarretem a           

concessão de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato      

administrativo, deve a Administração formalizar o requerimento do        

contratado em procedimento administrativo próprio para tanto e        

determinar àquele a juntada de prova documental que demonstre os          

fatos acima mencionados, bem como suas graves conseqüências à relação          

econômico-financeira do contrato em vigor. (Grifo nosso) 

 

Embora as partes ré da presente ação insistam em sustentar que realizaram            

reajustes de preços, vimos que o que houve, em verdade, foram sistemáticas            

recomposições da tarifa, posto que não respeitaram o índice legal proposto para o reajuste.              

Acaso o CTM tenha, em seus estudos, chegado a um percentual de reajuste em valor               

superior ao índice legal previsto, é imperioso que o faça de modo motivado e              

fundamentado, conforme o procedimento previsto para a manutenção do equilíbrio          

econômico financeiro do contrato, “através da demonstração analítica da variação de           

preços dos componentes dos custos verificada entre o momento inicial do contrato e o              

momento de cada repactuação, subtraindo-se do percentual resultante as variações no           

preço no contrato decorrentes da incidência dos reajustes anuais e repactuações           

anteriores” . 82

 

Estabelecida as diferenças entre o procedimento de repactuação dos preços e suas            

espécies de pagamento (correção monetária, reajuste de preços e recomposição\revisão de           

preços), passaremos a tratar dos requisitos indispensáveis para a realização do           

procedimento de revisão do equilíbrio econômico financeiro dos contratos administrativos,          

cujo obrigatoriedade decorre de imperativo legal, sendo que o CSTM tem se negado a              

instaurar tal procedimento, que uma vez instaurado, ante a existência de manifesto            

82 Manual de Operação. Capítulo XII - Remuneração do serviços. Seção III - Do reajuste e revisão do 
preço da remuneração das concessionárias. Item 11.1 



superávit na arrecadação do STPP/RMR, poderia inclusive ocasionar na diminuição do valor            

da tarifa cobrada das passageiras e passageiros. 

 

Conforme previsto no próprio Manual de Operação do STPP\RMR, é perfeitamente           

possível que, quando do momento da repactuação, se diminua do valor da tarifa aquele              

valor a mais ilegalmente auferido pelo CTM, bem como o valor por todos os serviços que                

estão sendo cobrados do usuário, mas não estão sendo executados pelo CTM. 

 

II. DAS SUCESSIVAS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO         

FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

Como cediço, os Consórcios Públicos de direito público criados com o objetivo de             

prestar serviço público assemelham-se, para todos os fins legais, às Autarquias. Logo, os             

contratos que o referido consórcio venha a firmar com terceiros devem ser regidos pelas              

normas de direito público, onde vigora a supremacia do interesse público sob o privado. 

 

Contratos administrativos são consensuais, sinalagmáticos e comutativos, havendo,         

portanto, prévia definição dos direitos e obrigações de cada uma das partes, de modo a               

reduzir significativamente os riscos do negócio. 

 

Não obstante, os contratos administrativos são regidos por cláusulas exorbitantes,          

entre elas, a cláusula de equilíbrio econômico financeiro, que irá vigorar durante todo o              

período de execução do contrato, assegurando ao contratado o direito da relação            

inicialmente estabelecida, independentemente de previsão contratual, sendo “mantidas as         

condições efetivas da proposta”, conforme previsto no art. 37, XXI, CF\88. Entende-se que             

tal proposta seja aquela vencedora do certame licitatório, e consequentemente, aquela que            

integra o contrato administrativo resultante da outorga e adjudicação pelo Poder           

Concedente (CTM). 

 

Por isso, tão importante a apresentação das propostas iniciais de cada empresa            

vencedora no processo licitatório (PRO’s iniciais) e todas as suas alterações, , vez que o               

preço da tarifa da passagem de ônibus não é mais o que foi ofertado durante o                



procedimento licitatório, mas sim aquele determinado pelo CSTM e homologado pela ARPE. 

 

Outrossim, a divulgação de informações como a receita de cada empresa operadora,            

incluindo as extras tarifárias, bem como os respectivos custos operacionais por           

quilômetro/km, afiguram-se condições essenciais para a demonstração da ocorrência de          

desequilíbrio econômico financeiro dos contratos administrativos. Da forma como vêm se           

dando os aumentos tarifários que extrapolam o índice legal pelo menos desde 2015, não há               

sequer os dados básicos que estabelecem os critérios para se verificar a ocorrência de              

desequilíbrio contratual que justifique aumentos superiores ao índice legal. 

  

Como forma de controle para proteger o erário público, a maioria dos editais traz em               

seu bojo o que se denomina “Matriz de Distribuição dos Riscos” entre o Poder Concedente e                

os Concessionários, documento este que servirá para avaliar a necessidade de reequilíbrio            

econômico financeiro do contrato. Trata-se de um instrumento que objetiva assegurar o            

princípio da eficiência na gestão administrativa, cuja previsão encontra-se expressa na           

Constituição Federal\88. 

 

Ante a ausência de tal matriz - que delimita os riscos do negócio - e inexistindo                

ampliação superveniente dos encargos por parte do poder concedente, a existência de            

fatos imprevisíveis, ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que tenha          

acarretado o desequilíbrio econômico financeiro do contrato administrativo, deve ser          

arguido pelo concessionário, sendo imprescindível a comprovação e a motivação do fato.            

É neste sentido o magistério de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, para quem: 

 

“É recomendável que o administrador considere alguns tópicos como         

essenciais para a concessão do reequilíbrio: requerimento, demonstração        

de desequilíbrio, exame econômico das planilhas, análise jurídica do         

pleito, avaliação do preço reequilibrado e da proposta mais vantajosa,          

dotação orçamentária, decisão e periodicidade”. (Vade-mécum de       

Licitações e Contratos. Belo Horizonte: Editora Fórum, 3ª edição, 2009, pág.           

882.) (Grifo nosso) 

 

No mesmo sentido leciona Fernanda Marinela, para quem a Teoria da Imprevisão            

ensejadora da revisão da recomposição de preços: 



“...consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e         

imprevisíveis pelas partes e a elas não imputados, alteram o equilíbrio           

econômico-financeiro refletindo na economia ou na execução do contrato,         

autorizam sua revisão para ajustá-lo à situação superveniente, equilibrando         

novamente a relação contratual. Portanto a ocorrência deve ser         

superveniente, imprevista (porque as partes não imaginaram), imprevisível        

(porque ninguém no lugar delas conseguiria imaginar – algo impensável) e           

que onera demais o contrato para uma das partes, exigindo-se a           

recomposição. São hipóteses de teoria da imprevisão: a) força maior e caso            

fortuito (...); b) fato do príncipe (...); c) fato da administração...”  

 

Em suma, a revisão, também chamada recomposição de preços, exige a           

comprovação de um fato superveniente e extraordinário ou de consequências incalculáveis,           

de modo que seu cabimento somente se opera em circunstâncias dessa natureza. 

 

Isto porque quanto às áleas ordinárias ao negócio, estas já estão tuteladas pelos             

instrumentos da correção monetária ou pelo do reajuste de preços; cláusulas que            

necessariamente devem constar aos contratos administrativos. 

 

Com base em tais ensinamentos pode-se concluir que o aumento no valor da tarifa              

da passagem de ônibus acima do índice legal é medida excepcional que deve, portanto, ser               

motivada e justificada, mediante apresentação da planilha analítica de receitas e despesas            

por parte do concessionário, de forma a permitir uma análise criteriosa pela Administração             

Pública e pela sociedade, em respeito aos princípios do controle social dos gastos públicos e               

da gestão democrática da política de transportes e da mobilidade urbana. 

 

É esse o entendimento extraído mediante interpretação sistemática do arcabouço          

legal, em especial o art. 65, II, d, Lei 8.666\93 abaixo transcrito: 

 
Art. 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com as             

devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - (...) 

II - por acordo das partes: 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre           

os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa            

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção         

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de         

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências        



incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou         

ainda, em caso de força maior, casos fortuito ou fato do príncipe,            

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Grifo       

nosso) 

 

Ao comentar o dispositivo legal supramencionado, Odete Medauar apresenta         

importante contribuição: 

 

“A alínea d diz respeito à chamada teoria da imprevisão que, em síntese, se              

expressa no seguinte: circunstâncias, que não poderiam ser previstas no          

momento da celebração do contrato, vêm modificar profundamente sua         

economia, dificultando sobremaneira sua execução, trazendo “déficit” ao        

contratado; este tem direito a que a Administração o ajude a enfrentar a             

dificuldade, para que o contrato tenha continuidade. Tais circunstâncias         

ultrapassam a normalidade, revestindo-se de caráter excepcional; por isso         

passaram a ser incluídas na expressão álea extraordinária. A teoria da           

imprevisão, própria do direito administrativo, representa, nesse âmbito, o         

que a cláusula rebus sic stantibus (literalmente, se as coisas tiverem se            

mantido no mesmo estado) significa nos contratos do direito privado. (Grifo           

nosso) 
 

Na mesma linha de entendimento segue a Orientação Normativa nº 22\09 da            

Advocacia Geral da União - AGU: 

“O reequilíbrio econômico-financeiro pode ser concedido a qualquer        

tempo, independentemente de previsão contratual, desde que verificadas        

as circunstâncias elencadas na letra d do inc. II do art 65, da Lei 8.666, de                

1993.” (Grifo nosso) 

 

O princípio do equilíbrio econômico e financeiro visa, pois, garantir a manutenção da             

equação inicialmente contratada, ou seja, manter a proporção entre os encargos           

imprescindíveis à execução da avença e a contraprestação ou remuneração pactuada, de            

forma que não haja locupletação de uma parte sob a outra, sempre condicionado à              

ocorrência de um fato superveniente, imprevisível e causador de onerosidade excessiva a            

uma das partes. 

 

Não obstante, o princípio do equilíbrio econômico financeiro dos contratos          

administrativos, segundo nosso ordenamento jurídico, deve ser invocado não apenas em           

casos de prejuízo do concessionário, mas também havendo margem de lucro acima do             



pactuado contratualmente, deverá o poder concedente alterar unilateralmente o         

contrato, podendo reduzir as tarifas praticadas aos usuários . 83

 

Sobre a possibilidade de redução no valor da tarifa quando do momento da             

recomposição de preços, oportuna a lição constante no voto do Ministro Relator Walton             

Rodrigues (Acordao no 2.927/2011---TCU---Plenário), quando discutiu sobre o Reequilíbrio         

do contrato. 

 

“Muito embora raras, raríssimas, as vezes em que a álea          

extraordinária é usada em favor da Administração e dos usuários do serviço            

público – na verdade, não conheço Exemplo – a ocorrência desses eventos,            

devidamente aferidos, exige a recomposição do equilíbrio contratual, uma         

vez que o ordenamento jurídico não autoriza a desestabilização da relação           

entre os encargos da contratada e sua remuneração (art. 65, II, d, da Lei no               

8.666/1993), com ganhos extraordinários, obtidos a partir de        

Circunstâncias não computadas no contrato. 

Repito, novamente: o reequilíbrio contratual ocorre não somente        

em favor das empresas, como usual, mas também em favor da           

Administração e do Usuário do serviço público, a partir de dados objetivos            

que foram evidenciados nas diversas instruções neste feito” (TCU, 2011, 49           

pp.) - Grifo nosso 

 

Segundo os ditames da Lei, a oscilação ordinária dos custos e a sua discrepância em               

relação aos custos previstos na elaboração do respectivo plano de ação, não darão ensejo              

ao direito à revisão por ruptura do equilíbrio econômico-financeiro. 

 

Aqui vale considerar a abalizada lição do jurista Jessé Torres, que ao lecionar acerca              

da Teoria da Imprevisão, assevera que as flutuações econômicas e de mercado não devem              

configurar motivo habitual para a invocação da regra excepcional de repactuação           

contratual. 

 

83Lei 8987\1995 
Capítulo IV - DA POLÍTICA TARIFÁRIA 
Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e                  
preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. 
§ 3o Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos                  
legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para                
mais ou para menos, conforme o caso. - Grifo nosso 
 



Neste diapasão, o princípio do equilíbrio econômico financeiro do contrato não elide            

a responsabilidade daquele que, desidiosamente, firma o ajuste sem ponderar acerca das            

obrigações dele decorrentes e, afinal, vê-se sem condições de suportá-las senão assumindo            

o “prejuízo” da própria desídia.  

 

A aplicação do princípio em comento não permite que a Administração Pública se             

preste a recompor imediatamente alterações decorrentes de qualquer fato inerente à álea            

ordinária, ou provocadas por situações previsíveis, posto que estas são inexoráveis a            

qualquer atividade empresarial. De acordo com os princípios que regem os contratos            

administrativos, o risco da exploração do serviço é do concessionário . 84

 

O Tribunal de Contas da União, por seu turno, há muito já pacificou entendimento              

pertinente ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato: 

 

“Equilíbrio econômico-financeiro. Contrato. Teoria da Imprevisão.      
Alteração Contratual. A ocorrência de variáveis que tornam excessivamente         
onerosos os encargos do contratado, quando claramente demonstradas,        
autorizam a alteração do contrato, visando ao restabelecimento inicial do          
equilíbrio econômico financeiro, com fundamento na teoria da imprevisão,         
acolhida pelo Decreto-Lei 2.300/86 e pela atual Lei n.º 8.666/93. (TCU,           
TC-500.125/92-9, Min. Bento José Bugarin, 27/10/94, BDA n.º 12/96,         
Dez/96, p. 834).” (Grifos nosso) 

 

Esse é também o entendimento manifestado pelo Ministério do Planejamento e           

Gestão através da Instrução Normativa SLTI\MPOG nº 3 de 15 de outubro de 2009, que               

precisamente em seu artigo 40, assevera: 

 

84 Lei 8987\1995 
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente,                

mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que              
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; 
III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, total ou                
parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público,            
delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa            
jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta               
e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a               
exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;- Grifo nosso 
 



Art. 40. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada,          

acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por         

meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do             

novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a         

repactuação, conforme a variação de custos objeto da repactuação. 

§ 1º É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não             

previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por          

força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou         

convenção coletiva. (Grifo nosso) 

 

Desta forma temos que a concessão da repactuação do preço tem como requisito             

essencial, a “demonstração analítica da alteração dos custos por meio de apresentação da             

planilha de custos e formação de preços”, através do qual será possível confrontá-la com a               

planilha que instrui a proposta original de modo a aferir a evolução dos custos do particular. 

 

A Instrução Normativa supramencionada encontra arrimo legal no art. 9, §12º da Lei             

12.587\2012; in verbis: 

 

§ 12. O poder público poderá, em caráter excepcional e desde que            

observado o interesse público, proceder à revisão extraordinária das         

tarifas, por ato de ofício ou mediante provocação da empresa, caso em que             

esta deverá demonstrar sua cabal necessidade, instruindo o requerimento         

com todos os elementos indispensáveis e suficientes para subsidiar a          

decisão, dando publicidade ao ato. (Grifo nosso) 

 

 

Ocorre que o CSTM vem sendo omisso no cumprimento de sua função pelo menos              

desde 2015, viabilizando aumentos tarifários através de uma planilha de custos global,            

produzida unilateralmente com dados fornecidos pela própria Urbana/PE, como se todos os            

lotes tivessem o mesmo custo, sem distinguir as autorizatárias das concessionárias,           

impossibilitando, assim, a análise comparativa ano a ano, o que constitui uma das formas de               

controle sobre o STPP\RMR. 

 

Por certo, os “Estudos tarifários” apresentados pelas rés para fundamentar os           

aumentos tarifários pelo menos desde 2015, constitui-se de um documento unilateral           

contendo apenas a demonstração dos custos globais. Estão muito aquém de uma            



“demonstração analítica da variação dos preços dos componentes dos custos verificada           

entre o momento inicial do contrato e o momento de cada repactuação” . Ademais, a              85

demonstração dos custos também encontram-se em desconformidade com a Metodologia          

para elaboração dos custos das Concessionárias do STPP\RMR, constante do Anexo C do             

Manual de Operação. 

 

Como já demonstramos, faz-se necessário que a apresentação da planilha de custo            

com o respectivo fluxo de caixa de cada empresa delegada, desde a fase licitatória - que a                 

vincula na definição e no acompanhamento do plano de contas - e que combinados com               

outros mecanismos de verificação da demanda permitirão um acompanhamento         

adequado da evolução dos custos do STPP\RMR, exercendo assim, um controle para que a              

empresa delegada opere em nível de eficiência, sendo mais produtivo e econômico.  

 

Conforme demonstrado, é impossível verificar a alteração do equilíbrio dos          

contratos administrativos do setor de transporte público sem a apresentação de           

documentos contábeis, financeiros e operacionais de cada empresa operadora. 

 

As informações devem estar estruturadas em métodos padronizados, com         

informações a partir do início do contrato até o mês atual, assim como seguir a metodologia                

prevista no Manual de Operação. 

 

Tal obrigação permite a comparação entre as empresas operadoras e, assim,           

constituir uma métrica do tipo benchmaking com indicadores de desempenho e           86

produtividade, que possam ser aproveitados pela metodologia de cálculo tarifário,          

incorporando assim ganhos de produtividade na tarifa, tendo por objetivo a modicidade            

tarifária. 

 

85 Manual de Operações do STPP\RMR. CAPÍTULO XII - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS.            
SEÇÃO III - DO REAJUSTE E REVISÃO DO PREÇO DA REMUNERAÇÃO DAS            
CONCESSIONÁRIAS. Item 11.1 
86 Benchmarking consiste no processo de busca das melhores práticas numa determinada indústria e              
que conduzem ao desempenho superior. 
 Fonte: Wikipédia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Benchmarking


Neste ponto, vale destacar importante lição do professor Hely Lopes Meirelles, em            

que o renomado administrativista ensina que para ter direito ao aumento das tarifas, devem              

as concessionárias provarem a sua necessidade. Veja-se: 

 

A revisão das tarifas é ato privativo do poder concedente, em negociação            

com o concessionário, que deverá demonstrar a renda da empresa, as           

despesas do serviço e a remuneração do capital investido ou a ser            

investido nas ampliações necessárias. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito        

Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 27. ed., página 374.) Grifo          

nosso 

 

Ademais, desde 2015 que as rés fundamentam a necessidade de aumento tarifário            

em índice que extrapola o índice oficial proposto na queda no número de usuários no               

sistema de transporte público, sendo que há previsão expressa no Manual de Operações             

que “Constituem risco ordinário assumido integralmente pelos particulares delegados do          

STTP\RMR as variações de demanda de passageiros e a frustração da demanda de             

passageiros estimada no processo licitatório” . 87

 

Nesse contexto em que o CSTM se omite constantemente da sua função de controle,              

vale apontar que a natural “variação de insumos” constitui evento por demais previsível e              

constante em todas as relações econômicas vivenciadas pelas pessoas. Isto ocorre em quase             

todas as áreas da vida, desde a alimentação até os combustíveis. Com efeito, a ocorrência               

de riscos ordinários, intrínsecos ao negócio, não são aptos a romper com o equilíbrio              

econômico financeiro do contrato. Podem ensejar tão somente o reajuste no valor da tarifa,              

cujo índice é o IPCA; jamais a revisão\repactuação\recomposição dos preços. 

 

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.      

PLANO REAL. CONVERSÃO EM URV. TEORIA DA IMPREVISÃO.        

INAPLICABILIDADE AO CASO. 

(...) 

87 Manual de Operações do STPP\RMR. CAPÍTULO XII - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
SEÇÃO IV - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CONCESSÃO. Item 20. 



3. É requisito para a aplicação da teoria da imprevisão, com o            

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que o        

fato seja imprevisível quanto à sua ocorrência ou quanto às suas           

consequências; estranho à vontade das partes; inevitável e causa de          

desequilíbrio muito grande no contrato. RECURSO ESPECIAL       

(2009/0144008-0) (Grifo nosso) 

 

Antes, o referido Tribunal Superior já havia assentado entendimento no sentido de            

que a majoração dos encargos trabalhistas não enseja a revisão do contrato, fixando assim a               

previsibilidade do evento, ocasião em que terminou por estabelecer um paradigma quanto            

à aplicabilidade da Teoria da Imprevisão; senão vejamos: 

 

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AUMENTO DE     

ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS. TEORIA DA IMPREVISÃO.       

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE. EVENTOS PREVISÍVEIS E DE         

CONSEQUÊNCIAS CALCULÁVEIS. 

(...) 

3. Já no que tange ao aumento das despesas com empregados,           

consagrou-se o entendimento, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,          

que se trata de fato previsível se a elevação dos encargos trabalhistas            

resultar de acordo coletivo. 

4. Essa é a lógica aplicada para aumentos de salários e, com muito mais              

razão, deveria ser aqui aplicada, porque se trata de simples elevação do            

quantitativo de vales-alimentação (o que, por óbvio, causa menor impacto          

econômico-financeiro do que o aumento de salário). RECURSO ESPECIAL         

(2005/0141318-9) 

 

Como se pode observar, a majoração dos encargos trabalhistas estariam aptos a            

ensejar o reajuste do preço; jamais a sua revisão. É que constituindo fato previsível e de                

consequências calculáveis, deve o mesmo ser suportado pelo contratado, vez que constitui            

álea econômica ordinária. 

 



Da mesma forma, questões atinentes a modernização da frota , melhorias das           88

condições de segurança, bem como a adoção de tecnologias aptas a contribuir com a              

preservação do meio ambiente através do controle de emissão de poluentes, são            89

exigências legais e constitucionais, que visam atender ao postulado da adequação do            90

serviço que deve pautar a delegação da prestação do serviço público, sendo portanto,             

exigíveis e conhecidas desde o início, também não sendo aptas a ensejar a aplicação da               

Teoria da Imprevisão, que reclama como requisito, que a álea seja           

extraordinária\extracontratual, alheia à vontade das partes. 

 

Sendo assim, ao promover a instalação de câmeras de segurança nos ônibus e a              

renovação da frota, o particular está fazendo aquilo que exatamente alegou poder fazer ou              

entregar mediante comprovação dos requisitos de habilitação no procedimento licitatório.  

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.     

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO      

DE RODOVIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC NÃO DEMONSTRADA.             

CONTRARIEDADE AOS ARTS. 58, I, §§ 1º E 2º, E 65, II, 'D' E §§ 5º E 6º, DA                   

LEI 8.666/1993 E 9º, §§ 2º, 3º, 4º E 10, DA LEI 8.987/1995. ANÁLISE.              

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 05 E 07/STJ. 

88 ANEXO 15 - Regulamento do STTP\RMR 
CAPÍTULO IX - DA FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES E PERMISSÕES 

SEÇÃO IV - DA VISTORIA DA FROTA 

Art. 141. A Concessionária e a Permissionária deverá manter sua frota dentro dos padrões exigidos               

no Manual de Operação, nas normas específicas do CTM, no CTB, no CONTRAN, no DENATRAN, no                

CONAMA, no CONMETRO, no INMETRO, além das normas específicas para o transporte público de              

passageiros. (Grifo nosso) 
 
89 1) Art. 233 do Plano Diretor do Recife (Lei 17.511\2008) estipula que o Município deve ter um Plano de                    
Enfrentamento ao Aquecimento Global (norma programática que exige a adoção de políticas públicas); e 2) Art                
5º da Lei Estadual 14.090\2010 - Institui a Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas -                
estipula a adoção de estratégias de mitigação da emissão de gases de efeito estufa no setor de transporte. 
 
90 Lei n. 8987\1995 - Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos                  

previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. 

Capítulo II - DO SERVIÇO ADEQUADO 

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos                

usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,               

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 

(...) 

 



(...) 

3. O acórdão estadual concluiu que a concessionária, ora agravante, não           

tem direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois, ao         

tempo do certame licitatório, havia previsibilidade dos efeitos da         

implementação do Rodoanel sobre o fluxo de veículos do sistema          

rodoviário. Acrescentou, ainda, a existência de cláusulas contratuais, nas         

quais a contratada responsabilizou-se pelos riscos inerentes à exploração         

da rodovia, bem como pelas variações de receita decorrentes de          

alterações no tráfego. 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL       

(2011/0071990-2) (Grifos nosso) 

 

Como se depreende da leitura do julgado acima colacionado, a sustentação de que             

as empresas operadoras do STPP\RMR devem assumir os riscos ordinários da prestação dos             

serviços, devendo ainda investir no sistema para atender ao critério da ADEQUAÇÃO,            

encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça - STJ, que veda a realização de              

procedimento com vistas ao reequilíbrio financeiro do contrato em casos previsíveis . 91

 

Em recente julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os interregnos              

Desembargadores comungam do entendimento respaldado pelo STJ, segundo o qual as           

áleas empresariais ordinárias, previsíveis, que sejam para o cumprimento de obrigação legal            

a todos imposta, não importam em desequilíbrio contratual, apto a ensejar a sua revisão;              

senão vejamos: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO MUNICIPAL Nº 39.707/14. TARIFA. ADICIONAL        

PARA REFRIGERAÇÃO DA FROTA E COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE. 

1. Adicional de R$ 0,20 (vinte centavos). Impossibilidade. Reforma da          

sentença para declarar abusivo o adicional. 

2. Refrigeração. Tarifa é preço público, cobrança em retorno a serviço           

prestado. Impossibilidade de o passageiro antecipar o custo da         

modernização da frota. 

3. Riscos assumidos pela concessionária no contrato de concessão. 

4. Gratuidade. Obrigação imposta pelo contrato. Inexistência de causa         

superveniente ou imprevista no contrato. 

5. Preliminar de perda do objeto. Ação que não contesta o reajuste            

tarifário, apenas o adicional. Decreto Municipal posterior que não interfere          

na seara do adicional. 

6. Dano moral e material afastados. 

91 De acordo com a cláusula 7.2 do Contrato de Concessão, é dever do concessionário manter o 
padrão de qualidade. 



7. Declaração de inconstitucionalidade Rejeitada. 

8. Reforma da sentença para dar parcial provimento ao recurso de           

apelação. Determino que as concessionárias se abstenham de praticar a          

cobrança do adicional de R$ 20,00 (vinte centavos). Determino que o           

Poder Concedente, quando do novo reajuste tarifário, exclua o adicional          

da base de cálculo. 

9. Sucumbência recíproca. (ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL Nº       

0001667-91.2015.8.19.0001) - Grifo nosso 

 

Para exemplificar o retro exposto, de que as empresas delegadas devem arcar com             

os riscos da exploração do serviço, bem como devem fazê-lo sob os critérios da adequação,               

vale considerar que por determinação legal - Lei nº 10.098\2000, Decreto Presidencial nº             

5.296\2004 e Lei nº 12.587\2012 - todos os equipamentos a serviço do STPP\RMR devem              

estar adequados para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ou restrição de             

mobilidade. Tanto é assim que a adequação de tais equipamentos não é motivo que              

justifique a revisão do valor da tarifa, posto que é uma determinação Constitucional,             

configurando mera álea empresarial. 

 

RECURSO ESPECIAL DAS CONCESSIONÁRIAS. ADMINISTRATIVO E      

CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE TRANSPORTE       

COLETIVO MUNICIPAL. LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM         

DEFICIÊNCIA (LEI N. 13.146/2015). ACESSIBILIDADE. RECONFIGURAÇÃO      

DOS ÔNIBUS PARA RESERVA DE ASSENTOS PREFERENCIAIS ANTES DA         

ROLETA. RESPONSABILIDADE OPERACIONAL E LEGAL DA      

CONCESSIONÁRIA PELOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS QUANTO À       

ADEQUAÇÃO, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E, ESSENCIAIS, CONTINUIDADE      

(ART. 22, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). ALEGAÇÃO DE          

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO     

ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 

5. No tocante à invocação da teoria da imprevisão pelas          

concessionárias  a  gerar  o  desequilíbrio contratual, o edital e o 

contrato de concessão devem conter regras claras quanto ao preço do           

serviço e os critérios para reajuste e revisão tarifária,         

considerando-se mantido o equilíbrio econômico-financeiro, nos termos       

do art. 10 da Lei de Concessões, sempre que atendidas as condições do             

contrato. 

6. A necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do         

contrato não justifica o afastamento do dever de observância das          

obrigações constitucionais e infraconstitucionais impostas às      

concessionárias de transporte público, de modo que eventual        



inviabilidade de adimplemento contratual deve ser efetivamente       

demonstrada na via própria. (REsp 1595018 / RJ) Grifo nosso 

 

E mais: Por força de cláusula contratual, é obrigatório a instalação de equipamentos             

de ar condicionado nos veículos integrantes do Sistema Estrutural Integrado - SEI, de modo              

que 50% da frota do SEI já deveria estar equipada com ar condicionado e os demais 50%                 

dentro do prazo de um ano.  

 

Frise-se que o aumento no valor da tarifa paga pelo usuário não é o único               

mecanismo de se alcançar o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, podendo, em            

caso de desequilíbrio contratual cabalmente demonstrado, haver a liberação de algumas           

obrigações contratuais, como por exemplo quanto a instalação de câmeras. 

 

Insta repisar que quando o particular celebra um contrato com a Administração            

Pública, desde o início é sabedor que terá que suportar os riscos que certamente advirão do                

contrato, sendo vedado que no momento da repactuação do reequilíbrio financeiro do            

contrato seja alterada a divisão ou matriz de risco pactuada quando da outorga e              

adjudicação . 92

 

Ante a vedação de alteração dos riscos originalmente previstos, é imprescindível a            

apresentação da proposta inicial de custos e receitas para compará-los com os atuais, por              

meio de uma planilha analítica de receita e despesa. 

 

O que se busca é preservar o interesse público garantindo a não-solução de             

continuidade da execução do contrato, porque eventual descumprimento das obrigações          

assumidas poderiam penalizar toda a coletividade, de modo que o intento não é o equilíbrio               

ideal, mas sim o mínimo que restaure a proporcionalidade inicialmente existente, para que             

92 Lei 8987\95 
Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 
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não haja enriquecimento ilícito de uma das partes; ou seja, trata-se tão somente de manter               

as condições ofertadas na proposta, durante toda a relação contratual. 

 

Não se pode permitir que a população usuária do transporte público coletivo de             

passageiros - única e exclusivamente - seja responsável por prover o reequilíbrio econômico             

financeiro do contrato, mormente quando há disponibilização sequer dos documentos          

mínimos através do qual poder-se-ia verificar a ocorrência cabal de desequilíbrio           

contratual, sob pena de transferir-se para o consumidor comum o risco da atividade das              

empresas, colocando-o em desvantagem exagerada, mediante aumento tarifário ilegal; o          

que configura flagrante violação ao sistema de proteção ao consumidor, conforme disposto            

no art. 6º, V do CDC; in verbis: 

 
Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações          

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as           

tornem excessivamente onerosas. 

 

Em respeito ao princípio da legalidade expressamente previsto em nossa Carta           

Magna não pode a Administração Pública fundamentar suas decisões exclusivamente com           

base em regulamentos infralegais, mormente quando tais normas são de aplicabilidade           

limitada ao cumprimento da Lei. 

 

Ante a ausência de demonstração do desequilíbrio financeiro dos contratos,          

renovam-se os termos da ação contida para requer que a importância adicional de 264,03%              

auferida ilegalmente pelo CTM seja computada e compensada em favor da população            

usuária do serviço essencial de transporte público. 

 

III. DOS PRECEITOS DA MODICIDADE TARIFÁRIA E DA ACESSIBILIDADE E UNIVERSALIDADE           

DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587\2012) introduziu o direito à             

mobilidade em nosso ordenamento jurídico, fixando o transporte público como fator de            

inclusão social, alçando-o, portanto, como direito fundamental do cidadão e um direito            

social a ser prestado pelo três entes federativos do Estado brasileiro. 



 

A positivação do direito à mobilidade pelo Brasil é parte de um processo recente e               

mais amplo que ocorre em todo o mundo e transcende o campo do direito, não se                

restringindo à segurança viária, vez que tal segurança é apenas um instrumento para             

assegurar o direito à mobilidade urbana inclusiva. 

 

Neste diapasão encontra-se, no direito comparado, a Lei de Transporte e Estrada, do             

México\2002, bem como a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, do qual o Brasil é signatário                

desde 2005. Neste último, o Brasil garantiu respeitar a seguinte normativa: 

 

ARTIGO XIII. DIREITO AO TRANSPORTE PÚBLICO E À MOBILIDADE URBANA 

1. As cidades devem garantir à todas as pessoas o direito à mobilidade e              

circulação na cidade através um sistema de transporte público acessível e a            

preços razoáveis, segundo um plano de deslocamento urbano e         

interurbano, através de meios de transportes adequados às diferentes         

necessidades ambientais e sociais (de gênero, idade, incapacidades). 

2. Será estimulado o uso de veículos não contaminantes e serão           

estabelecidas áreas reservadas aos pedestres de maneira permanente ou         

para certos momentos do dia. 

3. As cidades deverão promover a remoção de barreiras arquitetônicas          

para a implantação dos equipamentos necessários aos sistema de         

mobilidade e circulação e a adaptação de todas as edificações públicas ou            

de uso público e dos locais de trabalho e lazer, para garantir a             

acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais. (Grifo        

nosso) 

 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Sustentável,          

denominado Habitat III, que ocorreu no ano de 2016 em Quito, Equador, tratou, na terceira               

parte do relatório final, de definir quais as diretrizes, princípios e objetivos que deverão              

orientar os países membros para a construção de uma Nova Agenda Urbana Mundial. 

Quanto ao direito à mobilidade os países membro da Organização das Nações            

Unidas - ONU comprometeram-se a: 

● promover a ampliação dos índices de mobilidade urbana como forma          

de acesso à cidade, garantindo para os estratos sociais de menor renda            

o acesso social aos serviços de transporte público, e diminuição das           

distâncias e tempos de deslocamento, integrando as políticas de         



mobilidade ao planejamento urbano e às políticas de uso e ocupação           

do  solo e com atenção à acessibilidade do transporte público. 

● promover o desenvolvimento das cidades de modo que calçadas,         

passeios, faixas de travessias, passarelas, escadarias, ciclovias e/ou        

ciclofaixas, etc. integrem a infraestrutura urbana de circulação, com         

acessibilidade universal, com alta qualidade urbanística dos projetos de         

recuperação e adaptação da infraestrutura, contribuindo para a        

valorização do espaço público e comum. 

● aumentar a participação do transporte coletivo na matriz modal e          

integrar os diferentes modais, inclusive os não motorizados,        

identificando critérios técnicos e produzindo informações e indicadores        

para a definição de soluções e tomada de decisão, além de garantir a             

coordenação com o que preveem os planos diretores. 

● instituir políticas de regulação do uso do transporte individual         

otimizando o uso do sistema viário e mitigando os congestionamentos.          

(Grifo nosso) 

 

Tais diplomas legais coadunam-se com a proteção da dignidade da pessoa humana,            

princípio basilar do nosso ordenamento jurídico que deve fundamentar a atuação do Estado             

brasileiro para realizar os objetivos da República Federativa do Brasil, de construir uma             

sociedade livre, justa e solidária, com a erradicação da pobreza e da marginalização,             

promovendo, assim, o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou idade. 

 

Por seu turno, a Lei Estadual nº 14.474\2011 que dispõe sobre a organização dos              

serviços do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife             

- STPP/RMR, em seu art. 4º, §1º, diz que “O STPP/RMR é um serviço público essencial”. 

 

Como serviço essencial, o transporte público de passageiros é dotado de singular            

importância, uma vez que não se encerra em si mesmo, possibilitando não só o exercício do                

direito fundamental à liberdade de locomoção associada ao direito de ir e vir previsto na               

nossa Constituição Federal\88, mas é meio e condição para a efetivação da cidadania,             

envolvendo inúmeros outros direitos - como por exemplo o direito ao trabalho, direito à              

saúde, direito ao lazer, direito à educação, o acesso universal à cidade etc.; - uma vez que                 

promove “o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais”, conforme objetivo           

intersetorial traçado pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

 



Desta forma é importante destacar alguns princípios que fundamentam a Política           

Nacional de Mobilidade Urbana: 

 

Art. 5o A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos           

seguintes princípios:  

I - acessibilidade universal;  

(...)  

III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;  
IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de           

transporte urbano;  
V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da            

Política Nacional de Mobilidade Urbana;  

VI - segurança nos deslocamentos das pessoas; 
(...) (Grifo nosso) 

 
A política tarifária do serviço de transporte coletivo, por seu turno, será orientada             

pelas seguintes diretrizes: 

 

Art. 8o A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é            

orientada pelas seguintes diretrizes:  

I - promoção da equidade no acesso aos serviços;  
II - melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços 

(...) 

IV - contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da           

operação dos serviços;  

V - simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para          

o usuário e publicidade do processo de revisão;  
VI - modicidade da tarifa para o usuário;  
(...) (Grifo nosso) 

 

Para atender aos princípios e diretrizes acima mencionados, o serviço público           

essencial de transporte de passageiros deve ser prestado de maneira adequada e com             

tarifas módicas . Assim, o Princípio da Modicidade das Tarifas - conforme os ensinamentos             93

de Fernanda Marinela e Celso Antônio Bandeira de Mello, respectivamente - exige que a              

combinação entre as exigências contratuais e o menor preço (tipo da licitação) deve resultar              

93 Lei 8987\95  
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno              
atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo             
contrato. 
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência,              
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 
 



na cobrança dos menores valores tarifários possíveis, desde que não prejudique a            

adequação do serviço: 

 

“Esse princípio decorre de um raciocínio simples: o Brasil é um país            

relativamente pobre, tendo o serviço público que atingir e satisfazer os           

diversos grupos sociais na persecução do bem comum. Sendo assim,          

quando esse serviço depender de uma cobrança, ela deve ser condizente           

com as possibilidades econômicas do povo brasileiro, ou seja, a mais baixa            

possível.” (MARINELLA, Fernanda. Direito administrativo. SalvadorPodivm,      

2007.) 

 

“ tal modicidade, registre-se, é um dos mais relevantes direitos do usuário,            

pois, se for desrespeitada, o próprio serviço terminará por ser          

inconstitucionalmente sonegado; (…)” (MELLO, Celso Antônio Bandeira.       

Curso de direito administrativo. 27. ed. Malheiros, 2010.) 

 

Ainda acerca da modicidade tarifária, elucidativa a definição constante no voto do            

Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues (Acordão no 2.927/2011- -TCU---Plenário), do          

Tribunal de Contas da União – TCU: 

“[...] princípio fundamental das concessões, a modicidade tarifária,        

premissa da adequação do serviço publico concedido, expressamente        

prevista no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995. Este principio significa que a               

tarifa cobrada do usuário deve ser apenas suficiente para remunerar          

adequadamente a prestação do serviço outorgado, garantindo sua        

continuidade e qualidade, com os lucros normais do empreendimento,         

sem, porem, prover o acréscimo de lucros exorbitantes a concessionária. 
[...]” (TCU, 2011, 49 pp.). - Grifo nosso 

Em assim sendo, a fixação das tarifas públicas em desrespeito ao princípio da             

modicidade tarifária afronta a Constituição Federal, posto que restringe o caráter público            

inerente à prestação do serviço público essencial. 

Daí conclui-se que a observância do princípio da modicidade tarifária no momento            

de fixação, revisão ou reajuste de tarifas de serviço público é um direito subjetivo do usuário                

de ter assegurado o seu acesso ao serviço público, seja ele prestado direta ou indiretamente               

pelo Estado. 



Tanto é assim que o art. 3º, IV da Lei Estadual n. 13.235/2007 - que ratifica o                 

Protocolo de Intenções visando a criação do CTM - estabelece que compete ao CSTM “editar               

normas gerais relativas à arrecadação e utilização das receitas complementares e acessórias            

relacionados com a prestação do serviço de transporte pelos operadores, visando à            

modicidade das tarifas e/ou a melhoria da qualidade dos serviços”. - Grifo nosso 

Mesmo nas situações em que o custo do serviço público aparentemente inviabilizar            

a fixação de uma tarifa módica, esta deve ser assegurada, mediante subsídio estatal, como              

forma de se garantir ampla inclusão social, mormente porque todas as receitas acessórias,             

bem como os créditos decorrentes da caducidade dos bilhetes vendidos antecipadamente           

ou os valores provenientes das penalidades de multa, auferidas pelo CTM, devem ser             

reinvestidos de modo a garantir os princípios informativos do serviço público , sempre            94

respeitando o equilíbrio econômico financeiro do contrato. É esta atitude precípua ao            

interesse público e por isso determinado pelo art. 24 do Regulamento do STPP\RMR; in              

verbis: 

Regulamento do STPP\RMR 

CAPÍTULO II - DA DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE REGULAR 

SEÇÃO II - DA CESSÃO DO SERVIÇO E SERVIÇOS ACESSÓRIOS 

Art. 24. As receitas oriundas da exploração de atividades alternativas,          

acessórias, complementares ou relacionadas a projetos associados aos        

serviços do STPP/RMR, pertencem ao Poder Concedente, cabendo a ele a           

implementação dos empreendimentos pertinentes, para a utilização na        

melhoria dos serviços do STPP/RMR e na modicidade tarifária. (Grifo          

nosso) 

O artigo acima mencionado encontra respaldo na Lei 12.587\2012, cujo artigo 9º,            

§10º, assim determina: 

Art. 9o O regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão do              

serviço de transporte público coletivo serão estabelecidos no respectivo         

edital de licitação, sendo a tarifa de remuneração da prestação de serviço            

de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da outorga          

do poder público. 

(...) 

94Lei 8987\95 - Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder                
concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras              
fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados,           
com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas(...) 



§ 10. As revisões ordinárias das tarifas de remuneração terão periodicidade           

mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital e no contrato           

administrativo e deverão:  

I - incorporar parcela das receitas alternativas em favor da modicidade da            

tarifa ao usuário;  
II - incorporar índice de transferência de parcela dos ganhos de eficiência e             

produtividade das empresas aos usuários; e  

III - aferir o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e o da             

permissão, conforme parâmetro ou indicador definido em contrato. (Grifo         

nosso) 

 

De outro lado, o estendido poder de polícia administrativa exercido pelo CTM,            

mediante as ferramentas de acompanhamento e regulamentação do STPP\RMR, em tese,           

haveria de constituir inconstitucionalidade frente à Carta Magna, uma vez que tal poder de              

polícia administrativa deve conservar-se com o poder legiferante, podendo haver delegação           

apenas quanto aos aspectos materiais de execução. Ou seja, caberia ao Estado de PE e ao                

Município do Recife a competência para a regulação do STTP\RMR; enquanto que ao CTM              

competiria a regulamentação das normas de menor hierarquia. 

 

Todavia, ao dispor das competências elencadas no Parágrafo único do artigo 12 do             

Regulamento do STPP\RMR - abaixo transcrito - o CTM seria o próprio Poder Concedente -               

uma vez que possui o poder de polícia administrativa inerente ao Poder Concedente -              

estando, portanto, em condições de remunerar os operadores do STPP\RMR pelo valor do             

PRO, mediante recebimento dos serviços adequados. 

 
Regulamento do STPP\RMR 

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE, JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA 

SEÇÃO III - DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 12. Tendo em vista os objetivos dispostos nos artigos 10 e 11, o CTM               

terá como atribuições: 

(...) 

XV - realizar investimento e gerir bens e obras necessárias à continuidade,            

melhoria ou expansão do transporte público coletivo de passageiros no          

âmbito da atuação do CTM; 

XX - Explorar receitas acessórias ao STPP/RMR. 

 

Parágrafo único. Para a consecução das atribuições previstas neste artigo, o           

CTM poderá:  



I - celebrar contratos, convênios ou quaisquer outros instrumentos         

jurídicos, inclusive parcerias público-privadas - PPP, cumpridas as        

exigências previstas no Contrato Social, bem como articular-se com outros          

órgãos, conselhos e/ou entidades sobre matérias de interesse comum; 

II - contrair empréstimos ou financiamentos, atendidos os requisitos         

previstos no Contrato Social; 

III - promover desapropriações e instituir servidões consoante declaração         

de utilidade, ou necessidade pública ou interesse social realizada pelo          

Poder Público; 

IV - atuar como contratado por entidades políticas ou administrativas da           

Federação, destinando as receitas advindas desses contratos a melhoria do          

STPP/RMR; 

V - receber auxílios ou subvenções sociais ou econômicas de outras           

entidades ou órgãos do Poder Público; 

VI - entrar e permanecer, a qualquer hora do funcionamento e pelo tempo             

necessário, em qualquer das dependências ou bens vinculados ao serviço, a           

examinar toda e qualquer documentação, a ter acesso aos dados relativos à            

administração, contabilidade, recursos operacionais, técnicos, econômicos      

e financeiros dos operadores do STPP/RMR, por meio de seus servidores ou            

sub contratados credenciados e devidamente identificados; 

VII - examinar toda e qualquer documentação e ter acesso aos dados            

relativos à administração, contabilidade, recursos operacionais, técnicos,       

econômicos e financeiros da concessionária e permissionária do STPP/RMR,         

mediante solicitação por escrito a ser encaminhada pelo CTM a tais           

operadores, devidamente motivados; 

VIII- administrar recursos materiais, humanos, orçamentários e financeiros        

que lhe forem necessários para seu funcionamento; IX - celebrar contratos           

ou qualquer outro instrumento jurídico com quaisquer órgãos responsáveis         

pela gestão e operação do sistema metro-ferroviário e/ou aquaviário de          

passageiros na RMR, por meio dos instrumentos legais pertinentes; e  

X - estabelecer convênios, contratos e acordos, bem como articular-se com           

outros órgãos, conselhos e/ou entidades sobre materiais de interesse         

comum. 

 

Conforme se depreende da leitura da normativa legal supra transcrito o CTM deve             95

realizar investimentos e explorar a receita acessória, podendo celebrar contratos,          

convênios, receber subvenções, auxílios, bens e administrar recursos orçamentários e          

95 A Cláusula 9.2 - Das obrigações do CTM - do Contrato de Concessão, estabelece em seu inciso XVI 
que são encargos do CTM “estimular a eficiência do serviço e a modicidade das tarifas” 
 



financeiros, podendo até mesmo assumir atribuições exclusivas de outros órgãos, conforme           

estipulado no Regulamento STPP\RMR .  96

 

Com efeito, o Poder Concedente pode até mesmo realizar auditorias contábeis nas            97

contas das empresas operadoras, não apenas para avaliar a saúde da empresa, mas,             

sobretudo, para assegurar que os custos envolvidos no cálculo tarifário sejam reais. Tudo             

para que tenha condições de aplicar o serviço adequado e com tarifas módicas, conforme              

disposição legal. 

 

No entanto, em razão sobretudo da ausência de efetiva participação popular no            

CSTM, o atual modelo do STPP/RMR, institui que a tarifa cobrada do usuário é a única                

receita responsável pela remuneração devida às concessionárias mediante contraprestação         

do serviço, de acordo com o Preço de Remuneração ao Operador - PRO. 

 

Inclusive, “São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, (...):            

I - receber o serviço adequado, nos termos do art. 6o, Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995                   

”. 98

 

Pelo exposto, temos que a tarifa cobrada dos usuários deve ser módica com vistas a               

garantir a universalidade e acessibilidade do serviço público de transporte coletivo; devendo            

ainda o serviço ser prestado de forma adequada. No entanto, conforme corroborado pela             

produção técnico-científica existente acerca da mobilidade urbana na RMR, em verdade,           

contamos com um serviço extremamente caro, tendo em vista a má qualidade do serviço              

prestado. 

96 Art. 326. O CTM poderá, através de instrumento delegatório específico, em conformidade com a               

lei que a criou, assumir atribuições exclusivas de outros órgãos/entidades, cujas particularidades            

venham a contribuir para o aperfeiçoamento do gerenciamento do STPP/RMR. (Grifo nosso) 

 
97 Consta semelhante previsão na Cláusula Décima do Contrato de Concessão. 
 
98 Art. 14, I, Lei 12.527/2012. 
Semelhante previsão consta no Capítulo IV. Seção I - Dos Direitos dos Usuários do STPP/RMR. 
Art. 31. São direitos e obrigações dos usuários do STPP/RMR, além daqueles previsto na Lei Federal                
nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, os abaixo listados: 
I - receber o serviço adequado, dentro das condições e segundo os padrões constantes neste               
Regulamento, no Contrato de Concessão ou Permissão, nas normas e regulamentos aplicáveis. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art6


 

IV. DA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA QUE COMPROVA A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO           

ESSENCIAL DE TRANSPORTE PÚBLICO; E OS PREJUÍZOS CAUSADOS À TODA POPULAÇÃO           

EM RAZÃO DA OMISSÃO DO CSTM NA FISCALIZAÇÃO/REGULAMENTAÇÃO DO STPP/RMR. 

A prestação de um serviço adequado não se presta apenas a promover ganhos na              

qualidade de vida das cidadãs e cidadãos recifenses através do tempo economizado nos             

deslocamentos, mas sobretudo de promover o potencial produtivo na RMR. Com efeito,            

muitos dos problemas adiante revelados a partir de estudos científicos poderiam ser            

resolvidos se houvesse uma instância de efetiva participação dos usuários do STPP/RMR e             

de entidades de cunho técnico ou acadêmico, que certamente poderiam colaborar na            

formulação, execução e fiscalização de políticas públicas específicas a partir de seus            

conhecimentos prático, empírico ou técnico acerca dos gargalos do sistema. 

 

IV.1 - Breve análise sobre o BRT - Bus Rapis Transit.  99

No contexto da Copa do Mundo FIFA 2014, foram implementados dois corredores de             

BRT (Norte-Sul e Leste-Oeste) cujos licenciamentos ambientais não contaram com a           

realização de prévio Estudo de Impacto Ambiental. Nada obstante, até o presente momento             

ainda falta concluir cerca duas estações nos corredores em operação, além do complexo             

viário Ramal da Copa, o Terminal Integrado de Camaragibe, bem como a implementação de              

duas linhas de BRT, totalizando cinco obras em atraso, mesmo após a Copa do Mundo FIFA                

2018.  100

 

Um estudo científico sobre o funcionamento do “Sistema Via Livre de BRT” na Região              

Metropolitana do Recife , divulgado em agosto/2017 pelo Institute for Transportation and           101

99 Bus Rapid Transit é um tipo de sistema de transporte público baseado no uso de ônibus. Um                  

verdadeiro sistema BRT geralmente tem design, serviços e infraestrutura especializados para           

melhorar a qualidade do sistema e remover causas típicas de atrasos. Fonte: Wikipédia. 

Disponível em : https://pt.wikipedia.org/wiki/Bus_Rapid_Transit 

  
100 Disponível em: 
https://www.folhape.com.br/esportes/mais-esportes/copa-do-mundo/2018/06/14/NWS,71683,68,831,
ESPORTES,2191-OBRAS-PARA-COPA-2014-SEGUEM-INACABADAS-OITO-CAPITAIS-PAIS.aspx  
 
101 Disponível em: 
https://www.dropbox.com/s/b1rfjeh5u35qhps/ITDP%20Brasil%20-%20PP-TP%20-%20Sistema%20Vi

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bus_Rapid_Transit
https://www.folhape.com.br/esportes/mais-esportes/copa-do-mundo/2018/06/14/NWS,71683,68,831,ESPORTES,2191-OBRAS-PARA-COPA-2014-SEGUEM-INACABADAS-OITO-CAPITAIS-PAIS.aspx
https://www.folhape.com.br/esportes/mais-esportes/copa-do-mundo/2018/06/14/NWS,71683,68,831,ESPORTES,2191-OBRAS-PARA-COPA-2014-SEGUEM-INACABADAS-OITO-CAPITAIS-PAIS.aspx
https://www.dropbox.com/s/b1rfjeh5u35qhps/ITDP%20Brasil%20-%20PP-TP%20-%20Sistema%20Via%20Livre%20de%20BRT%20-%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20resultados%20e%20recomenda%C3%A7%C3%B5es%20de%20melhorias%20-%20Recife-PE%20-%2020170914.pdf?dl=0


Development Policy , intitulado de “Avaliações de resultados e recomendações de          102

melhorias”, concluiu que os itens de pior avaliação entre os usuários são: (i) segurança na               

viagem; (ii) lotação no veículo; e (iii) disponibilidade do serviço nos finais de semana e à                

noite. Ademais, concluiu ainda que: 

 

● A qualidade das condições de acesso às estações por caminhada é baixa. Somente 7% das               

estações e terminais possuem calçadas de acesso com condições mínimas de segurança.  103

● Faltam informações básicas sobre os serviços nas estações, veículos e terminais, que            

dificultam sobremaneira a experiência das passageiras e passageiros. 

● Incipiente conexão dos corredores dos BRT’s com a rede cicloviária, inviabilizando o            

deslocamento intermodal. 

● O corredor Norte-Sul apresentou problemas específicos relacionados à manutenção da          

infraestrutura, enquanto o corredor Leste-Oeste apresenta velocidade média abaixo do          

limite desejável de 20km/h. 

● Embora o tempo de viagem tenha reduzido consideravelmente nos dois corredores de BRT,             

o potencial de ganho de tempo é ainda maior, já que em média os usuários percorrem 20%                 

dos seus trajetos em trecho onde o veículo de BRT opera em tráfego misto. 

● Coleta parcial de dados relativos à segurança viária, indispensáveis para a garantia da             

segurança da operação dos sistemas de transportes e avaliação das formas de torná-lo cada              

vez mais eficiente. 

 

Outrossim, o estudo em comento realizou também uma avaliação de acordo com o             

“padrão de qualidade BRT”, que define critérios específicos com base nas melhores práticas             

internacionais para que o projeto e a operação do sistema sejam consideradas de fato, um               

BRT, a exemplo do requisito mínimo de corredores com prioridade de passagem exclusiva             

a%20Livre%20de%20BRT%20-%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20resultados%20e%20recom
enda%C3%A7%C3%B5es%20de%20melhorias%20-%20Recife-PE%20-%2020170914.pdf?dl=0 
 
102 Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento/ITDP - Brasil. 
 
103 De acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a mobilidade a pé deve ter prioridade                 
sob os demais modais: 
CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS  
Seção II. Dos Princípios, Diretrizes e Objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana 
Art. 6o  A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes diretrizes:  
II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de                
transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;  

https://www.dropbox.com/s/b1rfjeh5u35qhps/ITDP%20Brasil%20-%20PP-TP%20-%20Sistema%20Via%20Livre%20de%20BRT%20-%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20resultados%20e%20recomenda%C3%A7%C3%B5es%20de%20melhorias%20-%20Recife-PE%20-%2020170914.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b1rfjeh5u35qhps/ITDP%20Brasil%20-%20PP-TP%20-%20Sistema%20Via%20Livre%20de%20BRT%20-%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20resultados%20e%20recomenda%C3%A7%C3%B5es%20de%20melhorias%20-%20Recife-PE%20-%2020170914.pdf?dl=0


para ônibus. Assim, o BRT da RMR sequer atende ao padrão mínimo estabelecido, já que em                

20% do seu trajeto, a operação é realizada em tráfego misto. Na conclusão, o corredor do                

BRT via Leste-Oeste foi classificado como “BRT básico”, enquanto que o BRT via Norte-Sul foi               

classificado como “BRT bronze”, alcançando as piores classificações no referido padrão de            

qualidade, que conta ainda com as classificações de “BRT prata” e “BRT ouro”. 

 

Quanto a infraestrutura dos BRT’s, tal estudo aponta que o pavimento asfáltico            

diminui sua durabilidade em razão das constantes cargas de passagem dos ônibus. O ideal              

para esse tipo de serviço seria o “leito de concreto”, que tem durabilidade de trinta anos.                

Neste ponto se faz oportuna a lição especializada, onde o Movimento Nacional pelo Direito              

ao Transporte Público de Qualidade para Todos afirma que: 

 

(...) são falsas as alegações de que investir em uma rede estruturadora de             

transporte coletivo é caro e de que o Brasil não tem condições de fazê-lo. A               

implantação de redes estruturadoras de transporte, além de requalificar as          

cidades, torná-las mais eficientes e diminuir a exclusão social, propicia          

retorno aos três níveis de governo, em montante maior que o investido.            

Dispor de sistemas de transporte público compatíveis com as necessidades          

da cidade e com a renda da população garante a movimentação das            

pessoas de forma rápida e eficiente, permite às empresas nelas instaladas           

se tornarem mais competitivas e seus funcionários mais produtivos,         

formando um ciclo virtuoso de desenvolvimento com geração de empregos          

e renda, qualidade de vida e inclusão social.   104

 

Evidente que a infraestrutura precária é causa de muitos acidentes. Segundo a            

Organização Mundial da Saúde , o Brasil foi o terceiro país do mundo com o maior número                105

de mortes no trânsito em 2013. Com base nos dados do Datasus e IBGE, em 2015 o país                  

registrou 19 mortes no trânsito para cada 100 mil habitantes. No mesmo ano o número de                

óbitos em ocorrências de trânsito no Recife era de cerca de 37 mortes para cada 100 mil                 

habitantes, quase o dobro da taxa nacional. 

104 Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos - MDT.              
Mobilidade, Inclusão Social e Direito à Cidade: Novas Conquistas. 2015  
 
105 OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Global Health Observatory data repository: Road             
traffic deaths data by country. 2013. Disponível em: 
http://apps.who.int/gho/data/node.main.A997?lang=en 
 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.A997?lang=en


 

Aponta ainda que embora o tempo médio de deslocamento tenha diminuído nos            

trechos de operação do BRT, a variação do tempo de espera nos terminais ainda é alta; fato                 

este que merece bastante atenção, pois intervalos irregulares e demasiadamente altos           

podem impactar diretamente na confiabilidade do sistema e no potencial de atração de             

usuários (CITYLAB, 2014). Por esse motivo, a população usuária do STPP/RMR acaba tendo             

que sair bem mais cedo de casa para não correr o risco de se atrasar pro trabalho, já que em                    

regra não há informações disponíveis nas paradas ou estações sobre as linhas, destinos e              

horários dos ônibus, bem como não há pontualidade ou confiança nos horários previstos,             

que geralmente não são cumpridos.  

 

Inclusive, ainda de acordo com estudo científico epigrafado, a diminuição no tempo            

médio de viagem do usuário nos trechos de operação do BRT, restou “compensada”, em              

partes, pelo aumento do tempo médio da viagem até o destino final, dado o prejuízo gerado                

pela necessidade de realização de transbordos/baldeações nos terminais de integração, que           

leva o passageiro a realizar trajetos excedentes fora do seu itinerário. Em outras palavras,              

faltam racionalização e integração no STPP\RMR, o que poderia ser solucionado de maneira             

simples, mediante o pagamento de tarifa com integração temporal , que traria ganhos de             106

desempenho sistêmicos, racionalização e qualificação na prestação do serviço, acarretando          

mais conforto e agilidade às cidadãs e cidadãos usuários do sistema, reduzindo os custos da               

operação e consequentemente o valor da tarifa. 

 

Ademais, dos quase 2.600 km do sistema viário na cidade do Recife, apenas 1%              

apresenta algum tipo de prioridade para a circulação de ônibus , o que certamente atenta              107

contra o princípio da “eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de             

106Integração temporal é a transferência de uma linha para outra pode ser feita em qualquer parada                
de ônibus onde as linhas se cruzam, dentro de um intervalo pré-determinado de tempo, sem precisar                
pagar por uma outra passagem. Com isso o usuário não precisa mais ir até o Terminal Integrado                 
para fazer a integração, é como se cada parada de ônibus fosse um pequeno terminal de integração. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Integra%C3%A7%C3%A3o_Temporal 
 
107 Fonte: 
http://itdpbrasil.org.br/wp-content/uploads/2018/01/ITDP-Brasil-_-O-Acesso-de-Mulheres-e-Criancas-
a-Cidade-_-ABR-2018.pdf - Pág 6. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Integra%C3%A7%C3%A3o_Temporal
http://itdpbrasil.org.br/wp-content/uploads/2018/01/ITDP-Brasil-_-O-Acesso-de-Mulheres-e-Criancas-a-Cidade-_-ABR-2018.pdf
http://itdpbrasil.org.br/wp-content/uploads/2018/01/ITDP-Brasil-_-O-Acesso-de-Mulheres-e-Criancas-a-Cidade-_-ABR-2018.pdf


transporte urbano” . O fato de o transporte público rodar nos congestionamentos dos            108

automóveis - além de comprometer a qualidade do serviço como um todo - faz com que as                 

tarifas aumentem em mais 20% . 109

 

Tais questões colocadas a partir da realização de estudos de base científica revelam             

falhas estruturais - por negligência ou incompetência - na gestão do STPP/RMR, que são              

agravadas em razão da completa ausência de efetiva participação popular no CSTM, em             

flagrante descumprimento do princípio da “gestão democrática e controle social do           

planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana” . 110

Em razão do potencial do Sistema de Transportes de serem verdadeiros indutores do             

desenvolvimento urbano sustentável e equitativo, configurando elemento central na criação          

de alternativas na gestão da mobilidade urbana, os dados aqui apresentados devem ser             

encarados com seriedade, já que “contribuem substancialmente para aumentar a população           

coberta pela a rede de transporte de média e alta capacidade, assim como as oportunidades               

de trabalho, saúde e educação atendidas; o que amplia o acesso à cidade.”  111

 

Atualmente na Região Metropolitana do Recife, apenas 23% da população vive a            

uma distância de até 1 km da rede de transporte de média e alta capacidade . A                112

localização das habitações próximas à rede de transporte é essencial para garantir maior             

possibilidade de acesso às oportunidades de emprego, serviços, saúde, educação, lazer e            

cultura oferecidas na cidade. 

 

Nada obstante, o estudo “Sistema Via Livre de BRT” do ITDP aponta que a instalação               

do BRT na RMR contribuiu na diminuição em 61% da emissão de gás carbônico e de 76% da                  

108 Art. 5º, IV, PNMU. 
 
109 Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos - MDT.              
Mobilidade, Inclusão Social e Direito à Cidade: Novas Conquistas. 2015  
 
110 Art. 5º, V, PNMU  
 
111 ITDP. Avaliações de resultados e recomendações de melhorias.2017 
 
112 ITDP. Avaliações de resultados e recomendações de melhorias.2017 
 



emissão de material particulado/poluente na atmosfera, evidenciando que urge a          

necessidade de se expandir e qualificar o sistema de transporte público e a infraestrutura              

para transportes ativos, requalificando áreas no entorno de estações, bem como a adoção             

de estratégias para desestimular o uso do carro, além de revisão do modelo de              

desenvolvimento urbano e da distribuição das atividades no território. 

 

Se a omissão do CSTM prejudica todas as pessoas que se movem em um veículo               

próprio, o prejuízo certamente é maior para quem depende do transporte público, em             

especial para as mulheres, sobretudo as que possuem filhos pequenos e moram em áreas              

periféricas menos servidas de infraestrutura urbana. É que o passaremos a demonstrar a             

seguir, sempre a partir de produção técnico-científica. 

 

IV.2 - Um recorte de gênero no prejuízo que a omissão do CSTM provoca no STPP/RMR. 

A realidade das mulheres em relação ao sistema de transporte público encontra-se            

exaustivamente exposta em pesquisas governamentais, a exemplo do Relatório de          

Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -           

PNUD/2016 , do Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça , do Mapa da Violência             113 114

2015 - Homicídios de mulheres no Brasil e do Mapa da Violência - Homicídios por arma de                 115

fogo no Brasil.  116

 

A partir do conhecimento previamente produzido pelos estudos científicos         

governamentais supramencionados, o mesmo Institute for Transportation and Development         

Policy - sediado em Nova Iorque - elaborou uma pesquisa denominada “O acesso de              

113PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Human          
Development Report 2016: Desenvolvimento Humano para todos. 2017.  
 
114 Pesquisa do IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Retrato das            
Desigualdades de Gênero e Raça – 1995 a 2015. 2017.  
Disponível em http://www.ipea.gov.br/retrato/apresentacao.html 
 
115Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf 
 
116  Disponível em: http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf 
 

http://www.ipea.gov.br/retrato/apresentacao.html
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf


mulheres e crianças à cidade” - publicado em abril/2018 - realizada apenas com mulheres              117

predominantemente negras, com filhos pequenos e que utilizam o transporte público na            

Região Metropolitana do Recife. 

 

O transporte público afigura-se enquanto elemento central na existência dessas          

mulheres, posto que é a única possibilidade viável de deslocamento para trabalhar,            

transportar filhos, estudar, passear, fazer compras, ir ao posto de saúde, à praia, etc  

 

No resultado da pesquisa acima referida, as problemáticas mais relatadas pelas           

mulheres nas suas relações cotidianas com o transporte público foram: 

 
 

1. A violência, principalmente a violência sexual contra a mulher;  

2. O impacto da qualidade do transporte público em toda a cadeia da vida cotidiana; 

3. O comportamento individualista e desrespeitoso dos moradores da cidade; 

4. O generalizado descaso do poder público com a cidade e, em particular, com os grupos de                

maior vulnerabilidade social e econômica. - Grifo nosso 

 

Nada obstante, a tarifa do transporte público é considerada cara em relação ao             

serviço ofertado e seu custo tem impacto efetivo no orçamento familiar, afetando o             

cotidiano das famílias, sobretudo quanto às possibilidades de acessar oportunidades de           

lazer ou para procurar trabalho. A significativa variação nos preços das passagens, a             

depender do trajeto e das integrações necessárias - que pode variar entre R$3,20 e R$4,40 -                

é mais um fator que penaliza quem mora mais longe e necessita utilizar o transporte público                

para se deslocar, podendo somar quase R$10,00/dia apenas nos trajetos de ida e volta para               

o centro do Recife; o que inviabiliza a sua utilização por quem está procurando trabalho.               

Segundo levantamento do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de           

Qualidade para Todos, estima-se que haja cerca de 18 milhões de brasileiros que não              

utilizam o transporte coletivo porque não conseguem pagar a tarifa .  118

117 Disponível em: http://itdpbrasil.org.br/mulheres/ 
 
118 Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos - MDT.              
Mobilidade, Inclusão Social e Direito à Cidade: Novas Conquistas. 2015  
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Para uma pessoa empregada com renda igual a um salário mínimo e que realize              

apenas duas viagens no STPP/RMR, 25 dias por mês, sofre um impacto de 16% na sua renda                 

com o transporte público. Já para uma trabalhadora doméstica negra, considerando a renda             

média das trabalhadoras domésticas negras da região Nordeste, o impacto seria de 25%.             

Cumpre anotar que a PNMU está fundamentada no princípio da “equidade no acesso dos              

cidadãos ao transporte público coletivo” , onde o uso do transporte público deve garantir             119

oportunidades iguais, tanto física quanto econômica, para todas as pessoas; e tem como             

objetivo “reduzir as desigualdades e promover a inclusão social” . 120

 

Conclui ainda, o estudo em comento, que  

 

As duas situações que geram maior medo são o caminhar de volta            

para casa, após desembarcar do transporte público, e a espera pelo           

transporte nas paradas de ônibus. As condições de infraestrutura dos          

bairros onde moram e a localização das paradas de ônibus são           

determinantes para esta sensação de insegurança.  

 
Como se depreende a partir das conclusões de um estudo científico, a negligência ou              

omissão do CSTM na gestão do sistema de transporte público transforma o simples fato de               

esperar um ônibus e voltar pra casa - após um dia de trabalho árduo - em um verdadeiro                  

martírio para a mulher trabalhadora da RMR; sendo que as paradas de ônibus são os locais                

de maior vulnerabilidade, em razão do alto tempo de espera pelos ônibus. Assim, o medo               

da violência restringe o exercício pleno do direito de ir e vir. 

 

Ainda por cima, a ultra lotação no sistema de transporte público impacta a qualidade              

de vida e compromete o conforto e a segurança de todas as pessoas, em especial a das                 

mulheres, conforme se depreende a partir da transcrição de alguns trechos de comentários             

feito por mulheres que utilizam o sistema de transporte público na RMR cotidianamente: 

 

“Saio às seis horas para elas estarem 7h30 na escola, não é tão longe, mas a dificuldade do ônibus 

passar naquela ponte ali é terrível, elas vem em pé porque não tem lugar nem para sentar e ainda 

119 Art. 5º, PNMU. 
 
120 Art. 7, I, PNMU. 



vem comendo dentro do ônibus, uma na mamadeira e outra até poder chegar.” (Grupo de mulheres 

de 17 a 35 anos, Recife) 

 

“É difícil até pra conseguir vaga por conta do transporte. Quando me mudei do Recife meu chefe 

perguntou: como vai ser pra tu chegar aqui? Não se preocupe que eu vou continuar. Eu não aguentei 

ter que sair 2 horas antes de casa e chegar 2 horas a mais. Eu não aguentei ter que sair 2 horas 

antes, passar aquele transtorno de andar de ônibus lotado, sofrendo assédio, para chegar no 

trabalho e passar o dia. Mas o fato era o transporte, como ele mesmo disse.” (Grupo de mulheres de 

17 a 35 anos, municípios da Região Metropolitana do Recife) 

 

“Ônibus lotado, ainda mais nós que somos mulheres, passamos por muita coisa. Então, é a vida, a 

gente tem que trabalhar.” (Grupo de mulheres de 17 a 35 anos, Recife) 

 

“Se for com criança, tem que escolher um horário para sair, idoso e essas coisas. É de você ter raiva 

de sair.” (Grupo de mulheres de 17 a 35 anos, Recife) 

 

“Tem uns horários de pico, o pessoal sai do trabalho, acho que tinha que ser mais ônibus para 

facilitar a vida do trabalhador, vem cansado, aí todo mundo em pé, segurando, vai um encostadinho 

no outro, é muito constrangedor. É horrível isso.” (Grupo de mulheres de 17 a 35 anos, mu- 

nicípios da Região Metropolitana do Recife) 

 

Por certo, a ultra lotação dos ônibus representa a falta de respeito com as              

trabalhadoras e trabalhadores que saem cedo de casa, trabalham o dia todo e têm que               

viajar em ônibus lotados, sem direito a um mínimo de conforto, sem a garantia de lugar                

para se sentar. Para Maria Betânia Ávila e Verônica Ferreira, a "situação dos transportes              

públicos contribui de maneira decisiva para a extenuação da capacidade física das mulheres,             

ampliando o cansaço gerado pela sobrecarga de trabalho" . 121

 

Nesse mesmo sentido, a diminuição da oferta e frequência dos ônibus que circulam             

à noite e nos finais de semana também impacta na forma como as mulheres organizam seus                

horários. A baixa disponibilidade do serviço nesses períodos reduz suas possibilidades de            

acesso ao lazer e cultura. 

121 33 ÁVILA, Maria Betânia; FERREIRA, Verônica. Trabalho produtivo e reprodutivo no cotidiano das              
mulheres brasileiras. In: ÁVILA, Maria Betânia; FERREIRA, Verônica (Org.) Trabalho remunerado e            
trabalho doméstico no cotidiano das mulheres. Recife. SOS Corpo, 2014. 
 



 

Tais relatos sintetizam as condições extremamente desgastantes que são         

enfrentadas pelas mulheres que utilizam o transporte público, que chegam a demorar entre             

1h30 a 2h por deslocamento, o que soma três a quatro horas por dia dentro dos ônibus, o                  

que é agravado pelo longo tempo de espera pelos ônibus nas paradas e estações aliado à                

ausência de informações sobre o quadro de horários e viagens. Dessa maneira, o transporte              

público foi avaliado de maneira bastante negativa, sendo que os principais fatores que             

contribuem para essa avaliação são: I) a violência e a insegurança; II) a redução da oferta e                 

frequência dos ônibus à noite e nos finais de semana; III) os atrasos e demora que                

influenciam a confiabilidade no sistema; IV) o trânsito lento e engarrafado; V) a lotação              

excessiva e assédio no transporte público; VI) o desrespeito às prioridades; e VII) a má               

manutenção das vias de circulação dos veículos. 

 

Observe, Douto Julgador, que tais fatores estão estritamente ligados à estruturação           

e operação do STPP/RMR, sendo capazes de evidenciar a omissão do CSTM em promover a               

sua gestão e regulamentação. 

 

Entre todos os problemas, o mais grave para a mulher usuária que utiliza o sistema               

de transportes, sem dúvida, é questão do assédio sofrido dentro dos coletivos, que ocorre              

corriqueiramente sob a parcimônia das rés. A situação é tão grave que o assédio se tornou                

parte constitutiva da experiência de utilizar o transporte público, sendo que o fator que              

mais favorece essa violência é justo a ultra lotação dos coletivos. 

 

Isso ocorre porque no modelo atual de financiamento do transporte público, o            

recurso advém exclusivamente das tarifas pagas pela passageira ou passageiro. Assim, as            

empresas operadoras, como estratégia de eficiência para diminuir os custos e aumentar a             

arrecadação, optam por colocar menos ônibus à disposição, de modo que as viagens sejam              

realizadas sempre com lotação máxima, sacrificando o conforto e a segurança das pessoas             

que utilizam o transporte público. 

 



 

Por tais motivos é que as mulheres da RMR que participaram da pesquisa Linha de               

Base , da Actionaid - organização internacional presente em 45 países - afirmaram que o              122 123

transporte é o pior serviço público entre todos os analisados (iluminação pública,            

policiamento, educação e transportes). A demora dos ônibus, a baixa frequência —            

sobretudo à noite e nos finais de semana —, e a falta de pontualidade são problemas muito                 

destacados e desencadeiam situações de medo e desconforto. 

 

E conforme já demonstrado, reitere-se que para a população mais pobre, evitar            

utilizar o transporte público não afigura-se enquanto uma escolha possível, vez que é a              

única maneira de deslocamento para acessar oportunidades de emprego, geração de renda            

122 Disponível em: http://actionaid.org.br/wp-content/files_mf/1498585783Linha_de_Base.pdf 
 
123 https://actionaid.org.br/ 
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e demais direitos. Outrossim, a falta de mobilidade faz com que a marginalização geográfica              

aprofunde a exclusão social. (Ureta, 2008) 

 

Planejados para atender principalmente os deslocamentos pendulares entre        

periferia e centro, sobretudo nos horários de pico, o STPP/RMR não atende todos os              

interesses e necessidades de deslocamento da população cujas viagens não obedecem esse            

modelo e estão distribuídas de maneira mais heterogênea, tanto em relação aos horários             

quanto aos destinos, uma vez que as pessoas dependem do transporte público também por              

motivos de estudos, compras, acesso à serviços, visitas, lazer, etc.. A própria Política             

Nacional de Mobilidade Urbana objetiva “promover o acesso aos serviços básicos e            

equipamentos sociais”  124

 

Assim, urge a necessidade de se estabelecer a equiparação entre a sociedade civil e              

o poder público e os empresários nos assentos do CSTM, de modo que se possa avançar na                 

otimização da operação do STPP/RMR, zelando pela frequência e confiabilidade nos           

horários, inclusive no período fora do pico e fins de semana - garantindo o tão aspirado                

acesso ao lazer e à cultura. Outrossim, as paradas de ônibus precisam ser adequadamente              

tratadas para oferecer qualidade (conforto e segurança), além de informações sobre linhas            

e horários. 

 

IV.3 - Mais produções científicas sobre a mobilidade urbana e o STPP/RMR. 

É fato sentido por todas as pessoas que habitam na Região Metropolitana do             

Recife/RMR que as condições de mobilidade vêm se deteriorando de forma acelerada em             

razão do aumento na sua taxa de motorização. De acordo com a Pesquisa Nacional por               

Amostra de Domicílios (PNAD, IBGE), entre 2004 e 2014, o tempo médio de deslocamento              

casa-trabalho na RMR aumentou em 32%. Este foi o maior aumento de tempo de              

deslocamento observado neste período. Em 2014, a população da RMR gastava, em média,             

41 minutos para chegar ao seu local de trabalho, o terceiro maior tempo de deslocamento               

entre as regiões metropolitanas do país, atrás apenas das regiões metropolitanas do Rio de              

Janeiro e de São Paulo. 

 

124 Art. 7º, II, PNMU 



Como cediço, o atributo da eficiência faz parte do critério para atender ao princípio              

da adequação do serviço público, devendo o Estado atuar programaticamente, através de            

políticas públicas, para alcançar a prestação de um serviço eficiente por um preço módico,              

garantindo assim a acessibilidade universal. 

 

Afora as questões legais já delineadas, a ausência de um Plano de Mobilidade por              

parte dos municípios consorciados ao CTM, somada à precária fiscalização do sistema,            

ocasiona, como bem sentimos na pele, notáveis prejuízos para as e cidadãs e cidadãos da               

Região Metropolitana do Recife, bem como para a economia da região. 

 

Apenas para especificar o supra alegado - já que todos nós sentimos a odisséia de se                

locomover na cidade, a empresa TomTom, especializada em localizadores GPS, divulgou em            

2016 uma pesquisa internacional onde mostra que as cidadãs e cidadãos da Região             

Metropolitana do Recife são os brasileiros que mais perderam tempo com a lentidão do              

trânsito durante o percurso de ida e volta para o trabalho no ano de 2014. Durante os                 

horários de pico, é a cidade mais lenta do país. Foram 103 horas a mais em virtude dos                  

congestionamentos em horário de pico, superando os índices de São Paulo, Rio de Janeiro e               

Salvador. Por ano, significa uma semana inteira dentro do transporte. 

 

Considerando todas as 24h do dia - sem nos limitarmos aos horários de pico - Recife                

é a 8ª colocada no ranking dos congestionamentos, considerando um universo de duzentas             

cidades mundiais . 125

 

Já segundo levantamento do Moovit (aplicativo de localização por GPS que auxilia as             

cidadãs e cidadãos que utilizam do STPP/RMR) - sobre o uso do transporte público em dez                

grandes regiões metropolitanas no Brasil - mostrou que a RMR apresenta o maior tempo              

total diário de viagem (96 minutos) e o maior percentual de usuários que gastam mais de                

125 Fonte: 
(http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/03/pesquisa-internacional-aponta-recife-com-o-8-pior-tr
ansito-do-mundo.html 
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duas horas viajando diariamente (34% do total) . Este dado se torna ainda mais alarmante              126

se considerarmos que Recife é a quinta menor capital do Brasil em extensão territorial. 

 

O impacto econômico oriundo da ausência de planejamento em mobilidade, como           

alhures mencionado, também é notável. Um relatório publicado em 2015 pelo Sistema            

FIRJAN, referente aos anos de 2011 e 2012 constatou que o custo da produção sacrificada -                

em virtude dos congestionamentos - na Região Metropolitana do Recife teve o maior             

aumento do Brasil. A cada R$25,00 produzidos na RMR em 2012, R$1,00 foi desperdiçado              

apenas nos engarrafamentos, chegando a cifra de 3,3 bilhões em 2012, ou 4,3% do PIB               

metropolitano do mesmo ano . 127

 

O CSTM, por atitude omissiva, vem permitindo uma gestão caótica do STPP/RMR,            

questão atestada cientificamente através do resultado de um amplo estudo divulgado em            

2016 pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente - IEMA ,denominado “Diagnóstico da            128

Mobilidade Urbana”; segundo o qual: 

 

“A rede de ônibus do Recife, planejada para operar como um sistema            

tronco-alimentado, apresenta uma configuração de linhas que se distancia         

em muito do modelo previsto. A excessiva sobreposição de linhas e a            

operação quase porta-a-porta são indícios claros de que o sistema possui           

uma configuração bastante diferente daquela prometida. Possivelmente       

um dos maiores problemas associados a essa condição consiste na perda           

de eficiência, uma vez que o acentuado número de veículos trafegando no            

mesmo corredor viário resulta em congestionamento, aumento do tempo         

de viagem, redução da velocidade operacional, maior consumo de         

combustível, aumento dos custos de prestação do serviço, que levam à           

perda de confiabilidade e perda de passageiros. Isso sem falar na piora das             

condições ambientais como o aumento das emissões de poluentes.”  129

126 Disponível em: 
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2017/03/28/NWS,22486,70,449,NOTICIAS,219
0-RECIFE-CAPITAL-ONDE-LEVA-MAIS-TEMPO-PARA-TRABALHO-DIZ-PESQUISA.aspx 
 
127 Fonte: 
http://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/o-custo-dos-deslocamentos-nas-princi
pais-areas-urbanas-do-brasil.htm#pubAlign 
 
128 Cuilibet in arte sua perito est credendum (Deve-se dar crédito a quem é perito em sua 
arte.) 
 
129 Disponível em: https://pt.slideshare.net/deolhonotransito/dignstico-da-mobilidade-do-recife-2016 
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A excessiva sobreposição de linhas de ônibus com itinerário na Av. Conde da Boa              

Vista, nos dizeres do mencionado diagnóstico, leva a uma série de problemas operacionais             

que representam o aumento do custo da prestação do serviço e compromete a sua              

eficiência, penalizando o usuário em razão dos tempos de viagens cada vez mais maiores e               

consequentemente mais caras, gerando um efeito perverso na qualidade de vida dessas            

pessoas, por total desídia da Administração Pública em elaborar um planejamento. 

 

Apenas 5% do itinerário das linhas de ônibus contam com faixa exclusiva de             

circulação, demonstrando falta de interesse em dotar o sistema de transporte público de             

passageiros de melhores condições operacionais. 

 

Outra questão que chama atenção, ainda conforme o mencionado diagnóstico, é a            

“forte correlação entre a densidade de linhas e a concentração de emprego, indicando que o               

sistema de ônibus foi estruturado como forma de suprir a demanda por viagens de              

trabalho”, uma vez que “as áreas com maior disponibilidade de linhas de ônibus são              

justamente a de menor densidade populacional”. 

 

Como restou evidente, apenas melhorando a eficiência na gestão da operação do            

STPP/RMR, poder-se-ia, inclusive, baratear o custo da operação e o valor economizado            

poderia ser investido na adequação do serviço. 

 

A solução de todas as questões retro demonstradas passa por uma discussão acerca             

da promoção de outras formas de financiamento do transporte público coletivo - para além              

da tarifa - que vinculadas com políticas de desestímulo ao uso do automóvel, podem gerar               

excedentes a serem reinvestidos na melhoria da infraestrutura do STPP/RMR, objetivando           

devolver o direito de ir e vir à população da RMR. 

 

Da forma que o CSTM funciona atualmente não há qualquer possibilidade de êxito             

de uma iniciativa da sociedade civil para a instauração do referido procedimento            

administrativo, vez que na atual configuração do CSTM, o poder público, em conjunto com o               

empresariado, possui ampla maioria dos assentos, fulminando de pronto qualquer iniciativa           



da sociedade civil, em prejuízo do postulado da gestão democrática da cidade, fazendo-se             

necessário ampliar a participação social, garantindo no mínimo a paridade do Conselho            

entre Sociedade Civil e Poder Público, gerando assim, uma maior representação social,            

garantindo, por exemplo, espaços para instituições representativas das pessoas com          

deficiência e instituições de ensino/pesquisa e representação de entidade estudantil. 

 

Por todo o exposto, resta cientificamente comprovado que a omissão do CSTM vem             

possibilitando uma negligente e desidiosa gestão do STPP/RMR, acarretando prejuízos          

irreparáveis ao conforto e segurança da população usuária do transporte público, bem como             

vêm afetando o potencial produtivo da RMR de maneira drástica. 

 

V - DOS PEDIDOS: 

Ante o exposto, os autores reiteram todos os pedidos constantes na Exordial,            

acrescendo-se requerimentos para condenar as rés a: 

● Apresentarem planilha tarifária contendo as receitas (incluindo as extra tarifárias) e           

despesas, devidamente acompanhadas dos documentos comprobatórios que       

fundamentam a planilha de custos, em formato digital tipo: .csv 

● A divulgarem a receita do sistema, bem como as informações técnicas, operacionais            

e contábeis de cada empresa operadora, separadamente, em métodos         

padronizados, com periodicidade mensal, em formato digital tipo: .csv 

● A respeitarem a sistemática proposta na legislação de regência, qual seja: reajustes            

anuais com base em índice oficial do IPCA seguido de revisões quadrienais,            

assegurado o amplo debate público. 

● A disponibilizarem os documentos que fundamentam quaisquer aumentos tarifários         

com pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência, assegurado o amplo             

debate público. 

● A realizarem audiências públicas prévias nos procedimentos que visem o aumento           

tarifário (reajuste ou revisão). 

● A realizarem a devida fiscalização do STPP/RMR por meio dos Relatórios de            

Avaliação da Qualidade Operacional/RAQD, com periodicidade semestral, conforme        

metodologia apontada no Capítulo XV do Manual de Operações, vez que a não             

realização do RAQD por parte do Poder Concedente implica em apropriação indevida            



de recurso público por parte das operadoras do STPP/RMR, na medida em que as              

mesmas, mesmo prestando um péssimo serviço, recebem 100% da remuneração          

devida.  

● A instaurarem uma Comissão Permanente de Acessibilidade, conforme determina as          

Leis 10.048/2000, 10.098/2000 e o Decreto Presidencial 3.298/1999, que dispõe          

sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 

● A disponibilizarem informações em todas as paradas ou estações sobre as linhas,            

destinos e horários dos ônibus.  

 

Outrossim, requer ainda: 

● Declaração de ilegalidade da gestão do recurso público, oriundo do          

pagamento de tarifa antecipada, ser gerido inteiramente pelo sindicato         

patronal Urbana/PE, em razão de manifesto conflito de interesses. Também,          

a decretação da extinção da expiração dos créditos do Vale Eletrônico           

Metropolitano/VEM. 

● A Condenação das rés a não mais utilizar a variação de demanda planejada             

como fundamento para justificar o aumento da tarifa, já que é fato atinente             

ao risco do negócio, porquanto “Constituem risco ordinário assumido         

integralmente pelos particulares delegados do STTP\RMR as variações de         

demanda de passageiros e a frustração da demanda de passageiros estimada           

no processo licitatório” . 130

● A fixação de multa diária (astreintes) em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o              

caso de descumprimento da decisão judicial  

 

São nestes termos em que, 

Pede Deferimento 

 

Renan Resende da Cunha Castro (OAB/PE nº 31.910) 

Stélio de Sá Leitão Cavalcanti - OAB/PE 31.940 

Tereza Cristina de Lara Campos Dorini Mansi - OAB/PE 1159-B 

130 Manual de Operações do STPP\RMR. CAPÍTULO XII - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS. SEÇÃO IV - DO                

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CONCESSÃO. Item 20. 



Thiago S. de Mendonça (OAB/PE 36.244) 

 

 

 

Recife, 17 de dezembro de 2018 

 

 
 


