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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo verificar a ampliação do controle em decorrência 

da remodelação do conceito de serviço público. Isso ocorre com a normatização de 

termos extrajurídicos ligados a outras ciências na busca da qualidade e da eficiência no 

setor público. O fenômeno acaba tendo como principal instrumento as concessões de 

serviços públicos, ganhando destaque nas concessões municipais de transporte coletivo 

com a Lei de Mobilidade Urbana. Tudo isso, sob o prisma de transformações ocorridas 

no Direito Administrativo, ligados à evolução da noção de serviço público em 

decorrência das transformações estatais ao longo dos anos, destacando-se a função 

regulatória das Agências Reguladoras.  Esses métodos de controle abrangem não só a 

análise da legalidade, mas busca também o controle de resultados voltados à qualidade e 

eficiência administrativa, à economicidade e demais conceitos que definem um serviço 

adequado nas concessões de serviços públicos, especialmente correlacionadas ao 

transporte municipal, tanto pelas agências reguladoras, como por outros entes, como o 

Poder Judiciário, o controle popular, do Tribunais de Contas e pela própria 

Administração. Por outro lado, colocam-se os limites do controle e a forma de 

responsabilização dos agentes que participam da expedição de atos normativos das 

agências reguladoras, atos esses, excessivos e ilegais, devem ser retirados do 

ordenamento sob o fundamento da proporcionalidade e dos seus elementos, inclusive, 

pontuando decisões do Poder Judiciário, que realizaram sob esta ótica o controle sobre a 

discricionariedade administrativa. Portanto, busca-se demonstrar quais seriam os limites 

do controle realizados dentro das concessões de serviços públicos na prestação de 

serviço com qualidade. A elaboração deste trabalho partiu de uma abordagem 

metodológica dentro da literatura brasileira, e estrangeira fundada em análise 

dogmática, em especial, nas definições da noção de serviços públicos e sobre a 

proporcionalidade. Na conclusão é demostrado que a eficiência é um dos vetores na 

efetivação da qualidade do serviço público e que o controle realizado no âmbito interno 

e externo vem gradativamente se ampliando na busca de melhores resultados aos 

usuários do serviço público, efetivando direitos fundamentais.  

 

Palavras-chave: Noção de serviços públicos. Concessões de serviços públicos. 

Agências reguladoras. Função regulatória. Controle. Serviço adequado. Parcerias 

público privadas. Princípio da proporcionalidade. Direitos fundamentais. Serviço 

público de transporte. Lei de Mobilidade Urbana. 



ABSTRACT 

This study aims to determine the expansion of control that occurred as a result of the 

public service concept remodeling. This occurred when eventually brought to the field 

of law related extra-legal terms the other sciences in the pursuit of quality and efficiency 

in the public sector. This situation has developed in the public service concessions, 

gaining prominence in municipal concessions of public transport with the advent of 

Urban Mobility Act. All this, in the light of changes occurring in Administrative Law, 

linked to the evolution of the concept of public service as a result of State 

transformations over the years, especially the regulatory function of regulatory agencies.  

These control methods not only cover the analysis of legality; the aim is to also control 

results turned the pursuit of quality and administrative efficiency, economy and other 

concepts that define an appropriate service in the public service concessions, especially 

correlated to the municipal transport, both by regulatory agencies, as well as by other 

entities, such as the judiciary, popular control of the Audit Courts and the 

Administration itself. On the other hand, put up the control limits and the form of 

accountability of the agents participating in the expedition of normative acts of 

regulatory agencies. These excessive and illegal acts, which are taken from the order on 

the grounds of proportionality and of its elements, including scoring decisions of the 

Judiciary, who performed in this light control over administrative discretion. Therefore, 

we seek to demonstrate what would be the control limits conducted within the public 

service concessions in providing quality service. The preparation of this work came 

from a methodological approach in Brazilian literature, as well as foreign founded in a 

dogmatic analysis, especially in the public service notion of definitions and on 

proportionality. The conclusion is shown that efficiency is one of the vectors in 

effecting the quality of public service and the control performed in the internal and 

external environment is gradually widening the search for better results to public service 

users, effecting fundamental rights. 

 

 

 

 

Keywords: Concept of Public Utilities. Concessions of public services. Regulatory 

agencies. Regulatory function. Control. Suitable service. Public Private Partnerships. 

Principle proportionality. Fundamental rights. Public transport service. Urban Mobility 

law 
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1  INTRODUÇÃO  

 

 Não é tarefa fácil dissertar sobre dois temas muito controvertidos e circunscritos na 

área do Direito: a noção do serviço público e o controle da atividade administrativa. Isso 

porque, com as transformações ocorridas no direito administrativo, destacando-se, a 

constitucionalização atual dos princípios do direito administrativo, em especial, o da 

eficiência e o da legalidade, aumentou-se o controle da atividade administrativa ligado à 

busca de resultados afetos à qualidade do serviço público, diminuindo-se o campo da sua 

discricionariedade administrativa.  

 Essa nova noção de controle administrativo, especialmente no campo das concessões 

de serviços públicos, tem uma finalidade: a busca do cumprimento do serviço público 

adequado no transporte municipal, obrigando-se os gestores públicos e os órgãos de controle 

interno a dar cumprimento às metas de qualidade que garantam o bem-estar do usuário do 

serviço público. 

 Com base nesse pensamento, busca-se pesquisar na dissertação como o controle sobre 

a atividade da Administração vem se ampliando, mormente nas concessões de serviços 

públicos a partir da introdução em normas jurídicas de conceitos de cunho econômico, 

financeiro e administrativo para garantir a qualidade do serviço público, destacando-se como 

ponto de partida a normatização na Lei Tradicional de Concessão do conceito de serviço 

público adequado, dos direitos dos usuários e das inúmeras garantias e deveres calcados na 

Lei Nacional de Mobilidade Urbana.  

 Esse estudo é dividido em 5 capítulos.  O primeiro, logo após a Introdução, busca 

demonstrar a evolução da noção de serviço público, destacando as escolas francesas, bem 

como as atividades econômicas norte-americana. Coloca-se ainda como foi formado o 

conceito de serviço público no Brasil dentro da Constituição e a sua interpretação pelo 

Supremo Tribunal Federal; pontua-se como ocorre a prestação do serviço público, 

procurando-se colocar quais seriam as soluções e as vantagens necessárias para transferir ao 

particular mediante concessão a prestação do serviço público, quando possível, as exigências 

ligadas ao serviço adequado na delegação do serviço de transporte municipal que tanto o 

Poder Concedente como o concessionário deve cumprir para dar cumprimento à lei de 

Mobilidade Urbana.  

 Em seguida, busca-se definir o controle de qualidade ligado ao princípio da eficiência 

à luz de um serviço público adequado, da Lei Tradicional das concessões de serviços públicos 

e demais legislações brasileiras e seus limites dentro do princípio da proporcionalidade, 
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analisando quais seriam os limites que as Agências Reguladoras possuem na expedição de 

atos normativos.  

 Em continuidade, apresenta-se a visão dos órgãos de controle externos, como seria 

realizado o controle de resultados pelo Tribunal de Contas com base na Lei de Mobilidade 

Urbana sobre os editais e controle de contratos administrativos pelo Poder Judiciário que 

resolverá conflitos ligados às necessidades dos usuários e consumidores, pelo controle 

popular e sua profissionalização com a criação de Conselhos Municipais, ouvidorias, 

audiências públicas e órgãos ligados à busca de qualidade do Serviço Público. 

 Ao final, colocam-se as premissas definidas no presente trabalho como a importância 

em trazer mais conceitos ligados a outras áreas a fim de melhorar o controle do serviço 

público na busca da eficiência administrativa ligada à qualidade do serviço. 
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2   SERVIÇO PÚBLICO E SUA CONCESSÃO 

 

2.1  Considerações iniciais 

 

 Não é tarefa fácil definir serviços públicos diante dos variados conceitos existentes e 

finalidades assumidas na evolução dos Estados. A cada momento da evolução do Estado 

determinadas atividades eram catalogadas ou não como serviços públicos; isso dependia da 

ideologia política adotada. 

  O conceito de serviço público é dinâmico. Sofre transformações no tempo e no espaço, 

conforme as mudanças do contexto social, político e econômico em que se insere. Assim, a 

noção de serviço público deve ser interpretada de acordo com o modelo de Estado que se 

adota, estruturado em função do nível de intervenção estatal na atividade econômica. Não se 

pode, por isso, conceber um conceito único e universal de serviço público, pois essa 

interpretação se faz sempre imprescindível, de modo que cabe a cada sociedade a construção 

de um conceito adequado, tendo em vista o modelo de Estado vigente. 

 O conceito de serviço público tradicionalmente teve como fator elementar o 

atendimento das necessidades sociais. Aliás, isso sempre foi um ponto relevante na sua 

evolução dentro dos Estados, ganhando uma importância constitucional no Estado pluriclasse
1
 

em que os cidadãos galgaram espaço político na sociedade, antes exercido exclusivamente 

pela classe burguesa, após o fim da oligarquia. A atividade assistencial ganhou status 

constitucional deixando de ser uma mera obrigação voluntária, passando a ser obrigatória 

(cidadania) sua prestação pelo Estado
2
, devido às grandes transformações ocorridas sob a 

ótica do direito francês
3
 na Europa. 

 Mas essa ideia tradicional de serviço público com intuito de atender exclusivamente às 

necessidades sociais e a produção de valores de uso social, diferenciando-se da atividade 

privada, acabou ganhando alguns contornos econômicos. Começou-se a pensar a ideia de 

serviço público como uma espécie de atividade econômica
4
.   

 Assim, algumas características das atividades privadas, destacando-se a concorrência, 

começam a ser aplicadas dentro do regime jurídico de serviço público, em especial nas 

                                                           
1 O Estado Pluriclasse tem várias acepções. Utilizamos aquela definida pelo autor Massimo Severo Giannini. (GIANNINI, 

Massimo Severo. Diritto Pubblico de´ll Economia. 2.ed. Bologna: Mulino, 1995, p.30).   
2 Antes as atividades assistenciais do Estado eram exercidas de maneira quase caritativa e para evitar “inconvenientes” de 

miseráveis e doentes espalhados pelas cidades, passaram a ser vistas como direitos da cidadania, muitos deles de sede 
constitucional. (ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Direito dos serviços públicos. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.38)  
3 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003, 

p.318.  
4MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulação dos serviços públicos. Revista de Direito Administrativo 
nº228. Rio de Janeiro: Dialética, p.13-29, abr.-jun., 2002, p.23.  
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concessões de serviços públicos que inauguram essa nova visão jurídica. A Lei Federal 

nº8.987/1995, em seu artigo 16, determina que “a outorga da concessão ou permissão não terá 

caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica”. Neste ponto, 

essa lei federal inova a tradicional ideia de serviço público ao inserir a concorrência que antes 

exclusivamente pertencia às atividades privadas
5
. 

 O regime concorrencial acaba trazendo aos concessionários do serviço público a 

obrigatoriedade de apresentar novas técnicas, ideias e formas de operar dentro das suas 

concessões, justamente para se manterem como prestadores. Por consequência, esse novo 

modelo acaba trazendo maiores benefícios aos usuários do serviço público.  

 Essas novas técnicas e formas de prestação do serviço, algumas denominadas como 

ferramentas jurídicas – atividades administrativas que, em regra, antecedem a concessão do 

serviço público, estão definidas na lei de concessão
6
 de serviço público, cuja finalidade é 

buscar melhor qualidade no serviço público e ajudar no controle jurídico feito pela 

Administração e pelo Poder Judiciário quando provocado, na busca de um serviço adequado
7
 

ao usuário.   

 Portanto, o Estado, a partir deste novo enfoque do conceito de serviço público, realiza 

sobre ele um melhor controle. Pois, nos dias atuais, passa a exercê-lo com mais mecanismos
8
 

que auxiliam na busca de qualidade dos serviços públicos aos cidadãos, bem como afastam 

possíveis prejuízos identificados por esses mecanismos jurídicos. 

 

2.2  Noção de serviço público 

 

 O conceito de serviço público é um dos temas mais polêmicos do Direito 

Administrativo. Constata-se a procedência de tal afirmação ao se verificar que desde os 

primórdios
9
 de seu surgimento até os dias atuais, jamais foi possível se chegar a um consenso 

doutrinário duradouro e estanque, pois, trata-se de um conceito que continuamente evolui em 

razão do dinamismo social, sempre em busca de mudanças políticas e sociais.  

                                                           
5  A reserva da titularidade do serviço público propriamente dito ao Estado não impede que exista concorrência na sua 

prestação. Uma coisa é a titularidade estatal exclusiva, outra é a exclusividade na sua prestação (apenas um concessionário ou 

permissionário).(ARAGÃO, Alexandre Santos. Serviços públicos e concorrência. Revista de Direito Administrativo e 

Constitucional. Belo Horizonte, ano 4, nº17-234, jul.-set. 2004, p.174).   
6 Lei Federal de Parcerias Público-Privadas (Criação do PMI).  Proposta de Manifestação de Interesse; apreciações técnicas 

que fundamenta as concessões.   
7 O conceito de serviço adequado é o calcado no artigo da Lei Federal nº8.987/1995. 
8 Atividades administrativas estampadas em lei que exigem estudos e metodologias sobre a prestação do serviço público por 

meio de concessão e que serão estudados no capítulo seguinte.   
9 Atribui-se a Rousseau o uso originário da palavra pela primeira vez, embora destituída de seu significado atual, tendo-a 

como sinônimo de qualquer atividade estatal. (GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição 

brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003, p.20). 
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A evolução dentro da sociedade demostra isso quando analisamos as passagens 

históricas e chegamos à conclusão de que determinadas atividades são essenciais aos seres 

humanos na busca da sua manutenção; não é só porque a lei assim as definiu, mas porque sem 

estas atividades a organização estatal ficaria prejudicada e perderia a sua razão dentro de um 

Estado Democrático de Direito. 

 A boa organização destas atividades essenciais, denominadas de serviços públicos, 

deve ser enxergada como pressuposto inerente para uma equilibrada e eficiente 

governabilidade, consequentemente dando uma resposta positiva aos cidadãos que 

democraticamente elegeram determinado corpo de gestores.  

 Nem sempre foi assim, por isso, voltamos aos conceitos mais remotos para colocarmos 

o que pode ser considerado na definição do serviço público. A compilação das teorias sobre as 

noções de serviço público, experiências bem-sucedidas ou não, acabam trazendo a criação de 

novas ideias na construção do seu conceito, inclusive, com influência das atividades 

econômicas norte-americanas.  

 Sua importância, portanto, não está ligada a ideias abstratas de contribuição 

meramente acadêmica, mas também de um esforço pela efetivação dos direitos fundamentais, 

pelo cumprimento dos tratados internacionais
10

 que buscam a manutenção da essencialidade e 

longevidade da vida humana.  

  O caminho na prestação de um serviço público com qualidade exige a construção de 

um conceito de serviço público tanto com a influência da Europa, em especial das escolas 

francesas, como também dos conceitos norte-americanos de atividades econômicas, pois, 

ambas as influências possuem características que auxiliam na boa prestação das atividades.   

 

2.2.1  Noção de serviço público francês 

 

 A noção de serviço público
11

 foi sendo construída por vários países da Europa, mas 

teve seu ápice nas escolas francesas, na época em que existia uma transição do Estado 

monoclasse para um Estado pluriclasse, destacando-se a Escola do Serviço Público de León 

Duguit
12

.  

                                                           
10 Tratado de Direitos Humanos, artigo XXI – 1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente 

ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. 2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público do 

seu país. Vide item 2 do Decreto federal nº6.780/2009 “2.2.A prestação do serviço adequado. A prestação adequada do 

serviço de transporte aéreo público regular por operadores pressupõe continuidade, regularidade e pontualidade do serviço, 
entre outros, sem os quais se descaracteriza”. (grifos nossos).  
11 A noção de serviço público se desenvolveu na França com a base de três importantes centros de estudos: as Escolas 

negativista, do serviço público e institucional como principais influências no conceito de serviço público. 
12 Neste Estado o objetivo era auxiliar aqueles mais necessitados, não apenas em nome e pela vontade do rei, mas em prol do 
interesse coletivo e por questão de cidadania. 



16 

 

Naquela época, o que consagrou ainda mais essa Escola foi o caso ocorrido no Estado 

francês denominado Agnès Blanco
13

, relevante na conceituação do serviço público. 

 Esse fato fez com que o Estado francês, por meio de sua jurisdição administrativa
14

, 

inovasse de forma relevante em dois pontos: a competência da jurisdição administrativa pelo 

critério do serviço público e a autonomia dos princípios do direito administrativo com relação 

àqueles advindo do Código Civil que regulavam as relações privadas
15

. 

 Esse julgamento pelo Conselho de Estado Francês realizado no dia 08 de fevereiro de 

1873 acabou privilegiando a Escola do Serviço Público cujo grande precursor foi León 

Duguit, afastando a ideia negativista adotada pelos juristas franceses Berthélemy e Rivero
16

. 

A partir daí, o Direito Administrativo entrou em uma nova fase, centralizada sobre a noção de 

serviço público. 

 Coube a León Duguit a construção de várias teorias, tanto no campo do direito público 

como no direito privado
17

. A principal delas (direito público) foi a substituição do conceito de 

soberania (puissance), um dos seus fundamentos, pela noção de serviço público
18

. As ideias 

desenvolvidas pelo autor francês para conceituar o serviço público acabaram entrando em 

choque com o conceito de Estado de Direito
19

 (puissance). Isso porque a Escola do Serviço 

Público defendia o Estado de Direito prestacional, acreditando como única ideia a prestação 

material do serviço público à coletividade, afastando o conceito de soberania tradicional 

                                                           
13 Uma menina jovem, chamada Agnès Blanco, sofreu acidente envolvendo uma vagonete da Companhia Nacional de 

Manufatura de Fumo pertencente à Administração Pública Francesa. Inconformado com o ocorrido, o genitor da menor 
entrou com ação pretendendo a responsabilidade do Estado. (DELVOLVÉ, Pierre; VEDEL, Georges. Droit Administratif. 

t.l.12. Paris, 1992, p.110-1).  
14 O sistema adotado na França dividia-se em duas jurisdições: a administrativa e a jurisdição contenciosa ou comum que 

tratava das questões relacionadas à atividade privada.  
15 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20.ed. São Paulo: Atlas, 2006, p.24. 
16 Para os adeptos da Escola negativista, Berthélemy e seu discípulo Rivero, convictos defensores da concepção subjetivista e 

voluntarista do Direito, a teoria do Serviço Público é fonte perene de erros e de confusões, devendo ser banida do âmbito do 

Direito Administrativo. Contudo, razão alguma assiste, entretanto, aos adeptos da posição negativista porque, se por um lado, 
atribuir à noção que estamos analisando uma importância total, exclusiva, como querem alguns, é colocação passível de 

crítica, não menos isenta de reparos é a atitude que procura afastar do mundo científico uma conquista tradicional, complexa, 

é verdade, pela natural dificuldade em ser definida, dificuldade, aliás, fácil de compreender-se quando se pensa que o 

conjunto dinâmico dos fenômenos do mundo administrativo, por sua própria natureza, só admite temporário enquadramento 
em expressões às quais os doutrinadores emprestam muitas vezes significação estática. (CRETELLA JUNIOR, José. 

Controle jurisdicional do ato administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.65). 
17Entendia Duguit que a função social estava para os direitos subjetivos dos particulares, abandona o conceito individualista, 

desprezando o caráter absoluto de propriedade, impondo aos proprietários a obrigação de mantê-las cultivadas e realizar a sua 
conservação. Somente cumprindo essa obrigação é que o proprietário estaria protegido de uma intervenção do Estado. 

(DUGUIT, León. Las transformaciones del derecho publico y privado. Buenos Aires: Heliasta S.R.L., 1975, p.178-179). 
18 Descreve Duguit quando define essa posição “La Noción del servicio público sustituye al concepto de soberanía como 

fundamento del derecho público. Seguramente esta noción de causas muy diversas, cuyo estúdio no nos interessa em este 
momento, se produjo la disticion entre governantes y governados, la noción del servicio público nacióen el espíritu de los 

hombres. En efecto, desde ese momento se há compreendido que ciertas obrigaciones se imponían á los governantes para con 

los governados y que la realización de esos deberes era á la vez la consecuencia y justificación de su mayor fuerza. Tal es 

essencialmente la noción de servicio público. (Las transformaciones del derecho publico. Estudios Generales. Tradução de 
Adolfo Posada e Ramóm Jaén. Pamplona, Navarra: Editorial Analecta, 2006, p.93-4).   
19Escola de Direito Público Alemã de Jellinek e Rudolf Von Jhering que defendia que o Estado seria o criador do Direito e 

que a autoridade pública somente poderia ser exercida a partir de normas jurídicas expedidas, havendo um direito subjetivo 

dos particulares que poderia ser contrastado em face das suas emanações. (DAL POZZO, Augusto Neves. Aspectos 

fundamentais do serviço público no direito brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2012, p.45-6).   
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ilimitada – modelo autoritário do Estado de Direto adotado na Alemanha que buscava seguir 

literalmente as normas formais
20

.  

  Na Escola do Serviço Público desenvolvida por Duguit, a crença da sociedade é um 

fator elementar e que serve como base para a formação do Direito no Estado, ao contrário da 

Escola de Direito Público alemã, que defende essa criação pelo próprio Estado. Aliás, destaca 

ainda que o direito é uma criação psicológica da sociedade determinada pelas necessidades de 

ordem material, moral e intelectual
21

. Esse não nasce puramente do Estado ou decorre da 

soberania artificialmente, mas é construído com base em necessidades materiais dos 

governados de determinado grupo social.   

  A noção de serviço público para Duguit dentro das tarefas do Estado não se encontra 

no direito de mandar ou de impor advindo de um governo autoritário alimentado por regras 

formais. Mas integra o direito de cumprir deveres
22

, assegurar garantias, principalmente 

prestacionais que deverão garantir genuinamente a qualidade essencial da vida humana. 

 Nesta linha Duguit defende que o conceito de serviço público não se limita à proteção 

externa – guerras, polícia e justiça, mas é toda e qualquer atividade cujo cumprimento deve 

ser regulado, assegurado e fiscalizado pelos governantes, por ser indispensável à realização e 

ao desenvolvimento da interdependência social, e de tal natureza que só possa ser assegurado 

plenamente pela intervenção da força governante.
23

 

 Esse conceito traz uma ampliação do serviço público tradicional, contemplando novos 

serviços que o Estado tem o dever de cuidar e regulamentar, como o serviço assistencial, os 

correios e telégrafos, justamente para manter-se as comunicações, inclusive, em âmbito 

internacional. Para Duguit, os serviços públicos não foram criados pelo Estado, mas pela 

própria sociedade, pela communis opinio. Adotou-se um conceito material em que o cerne 

dentro do Estado estaria no atendimento ao interesse coletivo social. 

 Portanto, dois elementos se destacam no conceito de serviço público de Duguit: 1) 

serviço que influi sobre a interdependência social e 2) o mercado deve ser deficiente para 

gerir o serviço em prol do interesse público. Como exemplo, citemos os serviços de correios e 

telégrafos necessários à comunicação interna e externa (âmbito internacional). Percebe-se que 

os serviços públicos não se limitam aqueles ligados à noção tradicional de soberania, mas 

estendem-se também a serviços de natureza intelectual e técnica. 

                                                           
20 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, p.80. 
21 DUGUIT, León. Las transformaciones del derecho publico. Tradução de Adolfo Posada e Ramóm Jaén. Pamplona, 
Navarra: Editorial Analecta, 2006, p.107-8.   
22 DUGUIT, León. Las transformaciones del derecho publico. Tradução de Adolfo Posada e Ramóm Jaén. Pamplona, 

Navarra: Editorial Analecta, 2006, p.94.   
23 DUGUIT, León. Las transformaciones del derecho publico. Tradução de Adolfo Posada e Ramóm Jaén. Pamplona, 
Navarra: Editorial Analecta, 2006, p.115.  
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 A partir daí, o Direito Administrativo iniciou sua autonomia com base no critério de 

serviço público pontuado por Duguit, um dos precursores da Escola do Serviço Público no 

início do século XX, que afirmava ser o Estado, de fato, titular de uma determinada parcela de 

poderes dentro de uma sociedade organizada, e deveria, portanto, ter maiores 

responsabilidades na realização da solidariedade social
24

. Assim, consagrou-se a ideia de que 

o Estado teria o papel de prestador de serviço público, em razão da distribuição de 

responsabilidades, ganhando enfoque a Escola do Serviço Público
25

. 

  Portanto, ocorreu uma inversão de conceitos no direito administrativo bem definida 

por Dinorá Grotti. Segundo ela, Duguit interviu na órbita sob a qual girava o eixo 

metodológico do direito administrativo, que anteriormente tinha como base a ideia de poder 

(puissance) a qual cedeu à de serviços públicos
26

. Veja que essa situação de se afastar da ideia 

de soberania decorreu dos abusos perpetrados no poder ilimitado anteriormente vivenciado na 

Europa
27

.  

 Nota-se que o conceito amplíssimo de serviço público adotado por Duguit abarca 

praticamente todas as atividades, inclusive a legislativa e a judiciária; adota-se um critério 

material, transformando o conceito de Estado no de serviço público, o que leva ao exagero e à 

adoção de um conceito extrajurídico
28

 e aberto. 

Em razão desses problemas houve muitas críticas realizadas por outros juristas da 

época. Um deles, Gaston Jèze, ainda dentro da Escola do Serviço Público, sedimenta a ideia 

da necessidade de se adotar um critério formal e um regime especial no conceito de serviço 

público. 

 Para Jèze, a noção deve ser mais reduzida e jurídica, por meio de um regime jurídico 

de direito público especial, não apenas pontuado em uma visão ampla e sociológica. Deve vir 

                                                           
24 Para Duguit, a expressão ‘solidariedade social’ significava uma obrigação de solidariedade que têm os membros de uma 
dada sociedade, no sentido de realizar e alcançar suas necessidades de ordem material, intelectual e moral.(JUSTEN, Monica 

Spezia. A noção de serviço público no direito europeu. São Paulo: Dialética, 2003, p.30-32).  
25 Essa Escola também evoluiu com as ideias de Bonnard, Jèze e Rolland no Estado francês do século XX.  
26 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003, 
p.34.    
27 [...] “concentrando suas atenções sobre o serviço público essa Escola combateu e dissipou os velhos fantasmas da 

soberania ilimitada da transcendência absoluta da puissance publique. O emprego da noção de serviço público colocou 

claramente a idéia de que a Administração é feita para os administrados e não para os governantes”.  (VEDEL, George. As 
bases constitucionais do Direito Administrativo, 1956 apud MEDAUAR, Odete. Serviço público. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, nº189, p.100-113, jul.-set.,1992, p.105).  
28 Neste entendimento leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, discorrendo que qualquer designação extrajurídica neste 

caso, teria muito mais noção de cunho sociológico do que jurídico e, portanto, seria “inútil” e “nociva” para o estudo do 
Direito. Pois, “assentar uma noção jurídica não sobre elementos de direito, mas sobre dados da realidade fática, seria 

chocante equívoco [...] serviço público, como noção jurídica, só pode ser um dado regime, nada importando que se altere o 

substrato sobre o qual se aplica, pois este, obviamente, é mutável tanto quanto a realidade social. (MELLO, Celso Antônio 

Bandeira de. Serviço público e sua feição constitucional no Brasil. In: (Coords.) MODESTO, Paulo; MENDONÇA, Oscar. 
Direito do Estado – novos rumos. São Paulo: Max Limonad, 2001, p.12-35; p.16.) 
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por regras jurídicas tanto a sua criação, como também as suas mudanças para fundamentar o 

interesse público29.   

 Dessa maneira, adota-se um conceito mais fechado do que Duguit, um critério jurídico 

que exclui a ideia para conceituar serviço público como a essencialidade no fornecimento do 

serviço (critério material).  

 Para Jèze, o serviço público deve observar regras jurídicas especiais que têm por 

objetivo facilitar o seu funcionamento regular e contínuo, dar a mais rápida e completa 

possível satisfação das necessidades de interesse público; estas regras, por estas mesmas 

razões, são suscetíveis de mudanças a todo instante
30

.  

  Em outras palavras, o atendimento das necessidades sociais não se dá exclusivamente 

pelo serviço público, eis que há outros caminhos de satisfazê-las, inclusive, pela iniciativa 

privada.  

 Assim, serviço público não seria toda atividade executada pelo Estado, mas somente 

aquelas definidas legalmente prestadas em face de um interesse coletivo, por meio de um 

procedimento específico. A constatação do serviço público se daria por meio de lei, adotando-

se um conceito jurídico e não como o de Duguit, que se baseia exclusivamente em um critério 

material, a partir de uma visão sociológica. 

 Contudo, ainda se verifica um problema. O conceito de serviço público, apesar de ter 

uma melhor definição jurídica e afastar a noção sociológica de Duguit, ainda abarca a ideia de 

Poder de Polícia e da atividade dos Poderes Judiciário e Legislativo.  

 Assim, a Escola do Serviço Público, apesar de ter contribuído muito na evolução do 

conceito de serviço público, recebe críticas, por algumas posições jurídicas, em especial, 

sobre a possível substituição do conceito de soberania pelo de serviço público, ocasionando, 

inclusive, a reversão de valores e definições do direito público.  

  Isso acabou gerando novas ideias que ganharam espaço e acabaram se transformando 

em um novo período (escola) que ascendeu. Nasce, a partir daí, a Escola Institucional cujo 

precursor foi Maurice Hauriou.  

                                                           
29 JÈZE, Gaston. Los principios generales del derecho admnistrativo. Tradução de Carlos Garcia Oviedo. Madri: Editorial 
Reus, 1928, p.284. (Decir que en un determinado caso existe um servício público, es decir, para dar satisfacción regular y 

continua a certa categoría de necesidades de interés general existe um régimen jurídico especial y que régimen puede ser en 

todo instante modificado por leyes y reglamentos).  
30JÈZE, Gaston. Los principios generales del derecho admnistrativo. Tradução de Carlos Garcia Oviedo. Madri: Editorial 
Reus, 1928, p.285. 
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 Hauriou entende ser negligente a ideia de substituir a soberania pelo conceito de 

serviço público. Não se pode afastar a ideia de um poder político
31

. O jus imperii é necessário 

na conceituação de serviço público, por isso centraliza o direito administrativo não sobre as 

prestações aos particulares, mas sobre o poder de império exercido pelo Estado. Por outro 

lado, não descarta a ideia da Escola do Serviço Público de prestar o serviço público para 

satisfazer às necessidades da sociedade, do interesse coletivo, apenas acrescenta que deve ser 

efetivado pelo poder de império do Estado. 

   Devido esse entendimento, o Direito Administrativo francês se divide em “duas 

noções mestras": o Poder Público e o Serviço Público, sendo este último subordinado ao 

primeiro
32

. Ou seja, o serviço público é prestado sob o manto do jus imperii, contrariando o 

principal argumento da Escola de Duguit que centralizava o fundamento de direito público 

unicamente no serviço público. Portanto, Hauriou coloca como arcabouço principal na sua 

teoria a manutenção do poder de império exercido pelo Estado na prestação do serviço 

público aos particulares. 

 A adoção pelo puissance na Escola Institucional afasta a ideia de Duguit, demostra 

que Hauriou se filia à doutrina tradicional da Teoria do Estado e conceitua o serviço público 

como “uma organização pública de poderes, de competências e de costumes assumindo a 

função de fornecedor ao público, de uma maneira regular e contínua, um serviço determinado 

em uma ideia de polícia, no sentido elevado da palavra” [...] “um dos procedimentos mais 

eficazes que as administrações empregam para cumprir suas missões”
33

. Para ele, o poder é 

um meio pelo qual a Administração realizará seu desiderato maior, qual seja o serviço 

público, reconhecendo, pois, a existência de uma puissance publique.  

 Veja que a evolução das Escolas francesas na tentativa de definir serviço público 

contribuiu e muito na evolução do Direito Administrativo. Foi demostrado que o Direito 

Administrativo deve ser enxergado à coletividade, à importância na continuidade do serviço 

público e à adoção de um regime especial.  

 Pela Escola do Serviço Público foi definida a importância do serviço público à 

coletividade (critério material) afastando a ideia tradicional de soberania do Estado ainda com 

                                                           
31 Segundo este autor, não se pode negligenciar a existência de um poder político (elemento essencial da realidade) que é um 

fato. (GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros, 
2003, p.40). 
32 Para Hauriou, escreve Buttgenbac, “o conceito de puissance publique é a ideia-mestra do Direito Administrativo. Hauriou 

recusa-se a admitir como fundamento e limitação do poder a regra de Direito objetivo de León Duguit. A "puissance 

publique” assume por si mesma, aos olhos do eminente decano de Toulouse, um poder jurídico, criador de direito e, nesse 
particular, permanece fiel à teoria tradicional. O estudo do Direito Público será, então, essencialmente o da organização desse 

poder. (CRETELLA JÚNIOR, José. O controle jurisdicional do ato administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.206).  
33 HAURIOU, Maurice. Précis de droit administraitif et de droit public. 12.ed. rev. e atual. por André Hauriou. Paris, 

Sirey.1933 p.64 apud GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição brasileira de 1988. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p.40.  
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os resquícios advindos da monarquia. Tanto Duguit como Jèze demonstram a importância de 

conceituar o serviço público sob a prima assistencial – ligada ao atendimento da coletividade.  

 Por outro lado, a Escola Institucional (Hauriou) não exclui a ideia de prestação do 

serviço público à coletividade, mas acrescenta a necessidade de um poder de império na sua 

prestação, criando com isso regras – lei, inclusive, podendo ser impostas unilateralmente.  

  Percebe-se que esse período conturbado por revoluções e instabilidades políticas 

acabou criando diretrizes que até hoje são referendadas na conceituação do serviço público, já 

que se começou a pensar em um Direito Administrativo em defesa dos interesses dos 

administrados, sem deixar de lado a necessidade do jus imperii do Estado necessário à 

manutenção da ordem e do equilíbrio, contudo, sempre definido por um regime jurídico 

especial.  

 

2.2.2  Serviço de utilidade pública (public utilities) 

 

   O serviço público advindo do modelo europeu, especialmente da França, possui traços 

históricos diferentes do modelo norte-americano, visto que ambos seguiram processos 

evolutivos distintos. Por outro lado, possui uma semelhança: a prestação de um serviço 

público ou atividade econômica protegida pelo Estado, em favor dos usuários.   

  O denominado public utilit regulation é tratado como atividade econômica de grande 

relevância social, assim como os bens que servem para a sua prestação. Isso ocorre em razão 

da sua importância dentro do Estado, tendo em vista que os detentores destas atividades 

econômicas limitadas pelo poder estatal possuem privilégios que podem refletir mudanças de 

grande impacto social e econômico. 

 O Estado exerce o papel do mercado, apenas corrigindo distorções que eventualmente 

possam ocorrer na realização da atividade, em tutela de seus usuários, buscando um serviço 

adequado, tarifas justas e eficiente. O faz por meio das regulatory agencies, dotadas de 

autonomia decisória e, principalmente, de especialização técnica, ambas características 

necessárias para evitar, justamente, que questões políticas “contaminem” o regramento das 

public utilities. 

 Estas agências foram a inspiração para a criação das agências reguladoras brasileiras. 

Porém, não se confundem, até porque ainda temos grandes influências do modelo europeu de 

serviço público conforme será externado em tópico próprio na definição das Agências 

Reguladoras do Brasil.   
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            Sua definição está ligada a serviços essenciais e necessários à vida coletiva, cujo 

controle por parte do Estado é imprescindível, em virtude de certas benesses e deveres 

relevantes que devem ser seguidos pelos seus titulares. Nas lições de Caio Tácito, citando 

Freund, o termo public utility define-se: “[...] Categoria de negócios sujeitos a intenso 

controle público em razão dos privilégios que usufruem (direito de domínio eminente e uso 

das vias públicas) e das prerrogativas de monopólio, ou pela função de ambos os fatores”
34

.    

              Assim, podemos definir o public utility como a atividade econômica na qual não há a 

figura da delegação administrativa em que o Estado transfere a execução do serviço e o 

fiscaliza nos termos estabelecidos nas normas legais e no contrato administrativo que 

estabeleceu o vínculo jurídico
35

. Tudo se retrata na atividade econômica, inclusive os serviços 

essenciais, que têm como características básicas a destinação social e a exclusividade aos 

usuários do serviço com intuito de aplicar o interesse público. 

 Na história norte-americana, seu marco ocorreu durante os conflitos de interesses 

rurais e das empresas de transporte ferroviário, que impulsionaram o legislador a instituir o 

controle de preço destes serviços afastando a sua livre estipulação (traffic would bear).  

  Por um lado, tínhamos os fazendeiros, que necessitavam do serviço de transporte 

ferroviário e, do outro, as grandes companhias ferroviárias que exploravam ao máximo a 

cobrança de grandes tarifas. A pressão dos fazendeiros sobre as Casas legislativas estaduais 

dos Estados Unidos da América fez com o que seus representantes, por meio de leis, 

regulamentassem os preços de armazenagem
36

, ocasionando a regulamentação legal sobre os 

preços e evitando arbitrariedades. 

 A partir daí, nos Estados Unidos, começam a se desenvolver atividades econômicas 

que não se limitam a negócios meramente privados e livres, mas que afetam determinadas 

classes e grupos que se não regulamentados podem ocasionar desequilíbrios econômicos e 

sociais. É necessário nestas atividades econômicas haver uma vinculação ao interesse público 

(business affected with a public interest).   

 Entretanto, essa regulação advinda da atividade legislativa foi limitada pela cláusula 

substantive due process consagrada no julgamento do caso Chicago, Milwauukee and St. Paul 

                                                           
34 FREUND, Ernst. Administrative powers over persons and property, p.304 apud  TÁCITO, Caio. O equilíbrio financeiro 

na Concessão de Serviço Público. RDA. v.63, 1961, p.16.  
35 A figura da transferência ou delegação de um serviço público, a concepção de que o Estado destaca uma parte de sua 

competência para atribuí-la à exploração do concessionário, não se identifica no direito norte-americano. (TÁCITO, Caio. O 

equilíbrio financeiro na Concessão de Serviço Público. RDA, v.63, 1961, p.15).  
36 Esses casos foram debatidos pela Corte Suprema Americana, sendo o mais conhecido o caso Munn v. Illinois, concernente 

à validade da Lei do estado de Illinois que, nos termos do artigo 13 de sua Constituição, determinara o preço da 

armazenagem nos celeiros de Chicago. O julgamento da Suprema Corte destacou que algumas atividades transcendiam ao 

mero âmbito privado, por estarem vinculadas ao interesse público. (TÁCITO, Caio. O equilíbrio financeiro na Concessão 

de Serviço Público. RDA. v.63, 1961, p.17-8). 
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R.R Co. v. Minnesota e renovada, quatro anos mais tarde, em Reagan v. Farmer´s & 

TrustCo
37

. A partir daí começa a existir uma limitação desta regulamentação legislativa com 

base na razoabilidade a fim de se evitar abusos arbitrários. Isto é, para ter uma atividade 

econômica adequada era preciso ter limites tarifários legais. Contudo, esses limites não 

poderiam inviabilizar a prestação do serviço. Portanto, adota-se nos Estados Unidos a 

razoabilidade como o ponto de equilíbro na prestação da public utility. 

 Nos Estados Unidos, apesar de denominarem as atividades econômicas essenciais, 

revestidas por algum interesse público, estas atividades não deixam de possuir grandes 

semelhanças com as ideias de serviço público advindas da Europa. Traços incomuns também 

são visualizados. Entre eles, a proteção do usuário dos serviços de abusos. Um regime 

especial deve ser dado a determinados serviços em razão da sua importância, visto que não 

podem se tipificar como meros negócios privados
38

. 

  De outro lado, o modelo dito “francês”, as public utilities são consideradas services 

publics, competências ou funções estatais a serem determinadas pelo Estado garantidas, 

instrumentos de políticas públicas e apenas passíveis de terem o seu exercício delegado a 

privados por meio de específicos atos estatais (concessão). Essa delegação não faz com que o 

“poder concedente” se demita da titularidade da tarefa, mas mantenha a atividade de 

fiscalização.  

 No Brasil, apesar de adotarmos grande parte da doutrina francesa, em especial, a ideia 

assistencialista de serviço público, devido às mudanças no mercado econômico e industrial, 

ocorridas nas décadas de 1980 e 1990, as regras das public utilities acabaram influenciando na 

remodelação do conceito de serviço público, em especial, na colocação de mecanismos que 

buscam melhorar a qualidade destes serviços em benefício dos usuários do serviço público.  

  Portanto, podemos defender que o conceito de serviço público moderno traz consigo 

características de atividade econômica que auxiliam no controle administrativo por uma 

melhor qualidade dos serviços à luz do princípio da eficiência, conforme será pontuado no 

capítulo subsequente.  

   

 

 

 

 

                                                           
37 TÁCITO, Caio. O equilíbrio financeiro na Concessão de Serviço Público. RDA. v.63, 1961, p.19. 
38 Jèze definia a importância de existir juridicamente um regime especial ao serviço público. Um dos casos emblemáticos foi 
o transporte ferroviário de passageiros.  
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2.3  Conceito de serviço público 

 

2.3.1  Critérios utilizados na definição de serviço público 

 

 Toda essa influência histórica das Escolas francesas acabou ajudando na definição do 

conceito de serviço público, como também, embora não tanto como a França, a doutrina 

italiana tenha contribuído na evolução da teoria do serviço público
39

. 

  Percebe-se que o conceito de serviço público sempre se mantém em evolução, 

inclusive, parte da doutrina indaga se realmente houve, ou se ainda há, uma crise sobre o 

conceito de serviço público
40

, na medida em que não se trata de um conceito único e estático, 

mas que varia de acordo com o período histórico o qual atravessa.  

  Por isso, cada época possui uma teoria ao conceituá-lo. Um fato que prova isso são as 

constantes mudanças ocorridas na estrutura do Direito Administrativo nos dias atuais e que 

serão adiante externadas, especialmente a própria definição moderna de serviço público 

influenciada por características do serviço privado, que ganhou forte influência norte- 

americana das public utiliities.   

 Dentre os principais critérios escolhidos pela doutrina ao definir serviço público 

encontram-se três mais comuns: critérios subjetivo, material e formal
41

. Contudo, a exclusão 

de um deles não necessariamente retira a qualidade do outro para definir serviço público, eis 

que todos eles possuem vicissitudes alcançadas dentro da evolução dos Estados
42

.  

  Portanto, abandonamos a cumulatividade destes três critérios para adotar as suas 

alternâncias em cada situação concreta a fim de construirmos um conceito de serviços 

públicos.  

 O critério subjetivo ou orgânico define serviço público como aquele tão somente 

prestado pelo Estado. Ou seja, sempre seria necessário, quando se define serviço público, a 

presença estatal como prestador do serviço. Essa definição subjetiva é ensinada por Celso 

Antônio Bandeira de Mello: 

                                                           
39 Os autores italianos, embora não tanto quanto os franceses, dedicaram magníficas páginas à teoria dos serviços públicos, 
podendo-se, a propósito, fazer menção aos nomes de Cammeo, Ranelletti, Raggi, Presutti e Arnaldo de Valles, que 

resumiram suas investigações em lapidares conceitos. (CRETELLA JUNIOR, José. O controle jurisdicional do ato 

administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.73).  
40A “crise da noção de serviço público” é contestada por Dinorá Adelaide Musetti Grotti, que leciona: “o tema da crise 
começou a se delinear com a alteração dos elementos integrantes da noção que originalmente se propôs do serviço público”. 

Porém, adverte que ao lado de alguns defensores de sua existência há outros que não a admitem, tais como, Jean-Louis de 

Corail, esclarecendo que  “a noção de serviço público não tem mais valor jurídico”, e Eisenmann, pontuando que a noção  de 

serviço público deve ser “relegada ao plano da história do direito administrativo”. (GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O 

serviço público e a Constituição brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003, p.56-7).  
41 A maioria dos autores costuma definir serviço público a partir da conjunção de três elementos, quais sejam: o formal, o 

material e ainda um critério subjetivo. (GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição brasileira 

de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003, p.43).    
42 Cada critério apresentado tem como base as teorias na busca da noção de serviço público na França.  
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Em sentido subjetivo o serviço público é definido como um organismo público, ou 

seja, uma parte do aparelho estatal. Nessa acepção, falar em serviço público é o 

mesmo que se referir a um complexo de órgãos, agentes e meios do Poder Público. 

É uma organização pública de poderes e competência.   

  

O mesmo conceito subjetivo também foi adotado na Itália por Cammeo: “serviço 

público é a satisfação das necessidades coletivas sobre o desdobramento do Estado”
 43

. 

 Esse critério, apesar de afirmar o poder de império do Estado, peca, ao criar uma 

prestação centralizada do serviço público, afastando a sua delegação aos particulares, 

excluindo a possibilidade de definir serviço público advindo de concessões e permissões 

realizadas pelo Estado. Essa teoria se justificava numa época em que o Estado não tinha como 

ideia principal a busca do crescimento econômico e industrial que começou a exigir dos 

particulares o auxílio da prestação do serviço público. Naquela ocasião, o Estado concentrava-

se apenas na ideia de soberania e em atividades como a guerra, a polícia e a justiça.    

 O Estado, nesse momento de evolução industrial e econômica, numa tentativa de 

remodelar os elementos que definiam serviço público, acaba buscando novos critérios para 

conceituá-lo. Esse contexto foi bem delineado por Augusto Neves Dal Pozzo: 

 

Procurou-se, então, um novo requisito que, de alguma forma, pudesse balizar os 

contornos do instituto. Inicia-se, então, um processo de investigação acerca da 

natureza da atividade, ou seja, procura-se saber se o que justifica a qualificação 

daquele serviço como público é alguma qualidade intrínseca daquele serviço, que o 

tornaria imprescindível à coletividade
44

.  

   

 

  Essas qualidades intrínsecas investigadas com base na natureza da atividade prestada 

em favor da coletividade acabaram definindo um segundo critério denominado de material 

(conceitua-se também como objetivo ou funcional) que tem como ponto marcante o fato de a 

atividade prestada, seja pelo Estado ou por quaisquer entes, mesmo privados, em prol da 

coletividade, ser considerada serviço público.  

  O importante para essa corrente doutrinária é a essencialidade do serviço prestado. 

Percebe-se o cunho assistencial deste conceito, influenciado por alguns períodos, 

especialmente o Estado pluriclasse
45

, abrangendo, assim, a grande maioria dos serviços, 

inclusive os de utilidade pública. Esse critério tem como base a teoria de Duguit sobre a noção 

                                                           
43 No original: “Il servizio pubblico è la soddisfazione dei bisogni collettivi attraverso lo sviluppo dello Stato”. Commentario 

Alle Leggi sulla giustizia amministrativa nº83, apud VALLES, Arnaldo de. I servizi pubblici. Primo Trattato, de Orlando, 
v.VI, parte I, 1930, p.382.  
44 DAL POZZO, Augusto Neves. Aspectos fundamentais do serviço público no direito brasileiro. São Paulo: Malheiros, 

2012, p.71. 
45Neste Estado o objetivo era auxiliar aqueles mais necessitados, não apenas em nome e vontade do rei, mas em prol do 
interesse coletivo e por questão de cidadania.  
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de serviço público em que o cerne para defini-lo dentro do Estado estaria no atendimento do 

interesse coletivo social. 

 Na Itália esse critério é adotado por Ranelletti: “Serviço público é toda série das ações 

e prestações que o Estado ou outro ente público executa para satisfazer a determinada 

necessidade coletiva”
46

.   

  A problemática principal deste critério é a falta de delimitação jurídica, de normas e 

regras objetivas. O critério adotado por Duguit leva à ideia de que toda e quaisquer atividades 

dentro da sociedade e por ela definida como essencial seria serviço público. Adota-se um 

conceito aberto e de natureza sociológica não muito seguro para a ordem pública. 

  Apesar de ter muita importância esse critério material, embora tenha afastado a ideia 

do Estado (puissance) influenciado pela doutrina alemã, gerou um marco social muito 

significativo dentro da literatura jurídica ao sedimentar que o serviço público tem como cerne 

principal a satisfação social. Contudo, ainda era um conceito incompleto. 

 Diante desta lacuna, foi descoberto o terceiro critério denominado de formal. Sua 

definição traduzia que toda atividade corresponde a um regime jurídico publicista
47

. O 

importante nesse critério é a adoção sempre do regime jurídico de direito público para 

conceituar serviço público. Citando Chenot, Augusto Neves Dal Pozzo leciona: “Dizer que 

uma atividade é serviço público é dizer que está submetida ao regime desse serviço. O serviço 

público não é mais uma instituição, é um regime, é a aplicação dos serviços a certos atos
48

”.      

  Veja que o conceito adotado de serviço público no critério delineado é mais restrito e 

jurídico do que o material definido por Duguit. Lecionado por Jèze, coloca como ponto 

principal a existência de um regime especial, que seria estabelecido por regras legais. Esse 

conceito restringe a ideia de serviço público para o âmbito jurídico, não se baseando na 

atividade prestada na busca da satisfação pessoal, mas defende que o serviço pode ser 

prestado não só pelo Estado, mas pode ser executado, inclusive pelos particulares. O 

importante é o regime especial ao qual este se submete, estabelecido por regras jurídicas. 

  Cada vertente possui características benéficas na formação do conceito de serviço 

público e cada uma possui a sua importância dentro da literatura jurídica. Na Escola do 

Serviço Público, o desenvolvimento do cunho assistencial e a criação de um regime jurídico 

especial; na Escola Institucional, a necessidade do jus imperii. Portanto, três são os critérios 

                                                           
46 RANELELLETTI. Concetto dele persone giuridiche pubbbliche amministrative. Rivista di diritto pubblico, 1916, v.I, 
p.27.345, nota 4.apud CRETELLA JÚNIOR, José. O controle jurisdicional do ato administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 

1984, p.73. 
47 Esse critério é definido por Jèze, que pontua a necessidade de um regime especial público definido por lei.  
48 DAL POZZO, Augusto Neves. Aspectos fundamentais do serviço público no direito brasileiro. São Paulo: Malheiros, 
2012, p.74. 
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adotados como principais na construção da noção de serviço público: subjetivo, material e 

formal, todos desenvolvidos pelas Escolas francesas. Os três se completam na construção de 

um conceito de serviço público.  

 

2.3.2  Conceito de serviço público adotado no Brasil 

  

A partir da significativa influência da Europa, em especial da França no Brasil, várias 

concepções foram desenvolvidas a fim de delimitar o conceito de serviço público. As mais 

utilizadas e conhecidas são a concepção ampla e restrita de serviço público. 

A concepção ampla define que serviço público é o ponto central de todas as atividades 

do Estado, incluindo nesse momento atividade judiciária e legislativa. Esse conceito leva em 

conta a teoria de Duguit
49

 da Escola do Serviço Público que adota um critério aberto.  

  No Brasil, foi adotado por Mário Mazagão que define “serviço público toda atividade 

que o Estado exerce para cumprir seus fins. E, na medida em que crescem através do tempo, 

na prática as incumbências do poder público, aumenta o âmbito dos serviços que ele 

desempenha
50

”. Argumenta o administrativista que o serviço advindo do Poder Judiciário é 

uma espécie de serviço público.  

 Esse conceito amplo de serviço público, em que todas as atividades eram centralizadas 

no Estado não é o modelo mais apropriado para defini-lo. Isso porque a atividade judiciária 

não se trata de atividade administrativa, mas tem como finalidade a resolução de conflitos de 

terceiros por meio de uma prestação jurisdicional; menos ainda, o legislativo, que possui a 

função de legislar e fiscalizar.   

 Por isso, com o tempo, esse conceito foi sendo deixado de lado para a adoção de outro 

mais restrito no qual se considerava apenas como serviços públicos aquelas atividades 

pertencentes à Administração, excluindo qualquer tipo de atividade advinda do Poder 

Judiciário e do Poder Legislativo. Contudo, ainda não se solucionava o problema de 

atividades estatais puramente jurídicas (poder de polícia para diferenciá-las das atividades 

sociais), pois, ainda eram abarcadas pelo conceito tradicional restrito. Começou-se, então, a 

pensar no conceito restrito com a exclusão da atividade jurídica. 

                                                           
49 Este crescimento econômico faz nascer “a noção de serviço público”. E toda atividade cujo cumprimento deve ser 
regulado, assegurado e fiscalizado pelos governantes, por ser indispensável na realização e no desenvolvimento da 

independência social e de tal natureza que não pode ser assegurado completamente, mas pela intervenção da força do 

governante. (DUGUIT, León. Las transformaciones del derecho publico. Tradução de Adolfo Posada e Ramóm Jaén. 

Pamplona, Navarra: Editorial Analecta, 2006,  p.115).   
50 MASAGÃO, Mário. Curso de direito administrativo. 6.ed. São Paulo: RT, 1977, p.267-8. 
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 Nos dizeres de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o conceito restrito de serviço público 

vai além da exclusão das funções judiciária e legislativa, afastando também o poder de 

polícia: 

 

São conceitos que confinam o serviço público entre as atividades exercidas pela 

Administração Pública, com exclusão das funções legislativas e jurisdicional; e, 

além disso, o consideram uma das atividades administrativas, perfeitamente distintas 

do poder de polícia do estado. Parte-se da distinção da atividade jurídica e social
51

.  

 

 Diante desta situação, o conceito restrito tinha que excluir também as atividades 

jurídicas que retratam o poder de polícia das denominadas atividades sociais (serviço público 

propriamente dito). Essa exclusão é de extrema importância na medida em que o poder de 

polícia, apesar de ser uma atividade administrativa, atende outras finalidades como a 

preservação da ordem pública e os direitos objetivos.  

 Nas lições de Clovis Beznos, o poder de polícia define-se como: 

 
atividade administrativa, exercitada sob previsão legal, com fundamento numa 

supremacia geral da Administração, e que tem por objeto reconhecer os confins dos 

direitos, através de um processo, meramente interpretativo, quando é derivada de 

uma competência vinculada, ou delinear os contornos dos direitos, assegurados no 

sistema normativo, quando resultante de uma competência discricionária, a fim de 

adequá-los aos demais valores albergados no mesmo sistema, impondo aos 

administrados uma obrigação de não fazer
52

. 

 

  Denota-se que a atividade definida como poder de polícia busca preservar o direito 

objetivo, a ordem pública e a segurança dentro da coletividade. Ao contrário, o serviço 

público atende às necessidades coletivas. Portanto, deve ser excluído da definição restrita de 

serviço público a atividade administrativa caracterizada como poder de polícia. O conceito 

deve apenas se desenvolver sobre a atividade social (prestação do serviço público pura e 

simples). 

 Um dos percussores deste conceito restrito moderno é Celso Antônio Bandeira de 

Mello, que adota nesta definição os critérios formal e material, já que separa as funções 

institucionais do Estado e também algumas atividades de cunho administrativo do jurídico, o 

que varia de autor para autor: 

 

Toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à 

satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, 

que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por 

quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público – portanto consagrador de 

                                                           
51 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20.ed. São Paulo: Atlas, 2006, p.96. 
52 BEZNOS, Clovis. Poder de polícia. São Paulo: RT, 1979, p.76. 
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prerrogativas de supremacia e de restrições especiais – instituído em favor dos 

interesses definidos como públicos no sistema normativo
53

. 

  

Já Maria Sylvia Zanella Di Pietro define serviço público como “toda atividade 

material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus 

delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, sob regime 

jurídico total ou parcialmente público.”
54

Para a autora, cabe a escolha ao Estado, por meio da 

lei, acerca de quais atividades são consideradas serviços públicos, adotando-se o critério 

formal.  

 Partindo de outra visão jurídica, Odete Medauar usa como ponto de partida para 

conceituar serviço público a análise dos vários elementos organizacionais que o caracterizam, 

afastando-se de um conceito hermenêutico: “o serviço público apresenta-se como uma dentre 

as múltiplas atividades desempenhadas pela Administração, que deve utilizar seus poderes, 

bens e agentes, seus atos e contratos para realizá-lo de modo eficiente”
55

.  

  Outros conceitos também foram criados pela doutrina, destacando-se o de Alexandre 

Santos de Aragão
56

, que pontua um modelo restritíssimo ligado à ideia estampada na 

Constituição Federal (artigos 145, II e 175) em que serviço público seria aquele remunerado 

tão somente por taxa ou tarifa, contemplando assim os serviços públicos específicos e 

divisíveis, excluindo os sociais e universais. 

 No caso do Brasil, o conceito que mais privilegia a segurança jurídica é o restrito, que 

exclui outras atividades administrativas e a jurídica representada pelo poder de polícia, sendo 

também o melhor critério o formal, que estabelece por meio de lei ou pela Constituição 

Federal a identificação de um serviço público e por adotar um regime jurídico específico.  

 Antônio Carlos Cintra do Amaral coloca essa linha de pensamento: 

 

O conceito de serviço público é um conceito jurídico positivo. Serviço público é o 
que o ordenamento jurídico de um dado país diz que é. No Brasil serviço público é o 

que o Direito Brasileiro define como tal. A Constituição Federal atribui 

determinadas atividades ao Poder Público. Entre essas atividades estão os serviços 

públicos
57

.  

  

Essas conclusões foram tomadas em razão dos outros critérios não definirem com mais 

precisão o serviço público. Tome como exemplo o critério subjetivo, que apenas define a 

estrutura organizacional da Administração, isto é, como a função pública será exercida e não a 

                                                           
53 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p.695.  
54 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20.ed. São Paulo: Atlas, 2006, p.90. 
55 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 12.ed. São Paulo: RT, 2008, p.314.  
56 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.149. 
57 AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. Concessão de serviço público. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.17. 
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própria atividade caracterizada como serviço público. Ocorre neste caso uma confusão entre a 

pessoa que presta o serviço com a atividade que deve ser desempenhada aos administrados. 

 Com mais razão, não podemos adotar o critério material que define como serviço 

público atividades essenciais de forma aberta e sem nenhuma regra jurídica de incidência. 

Nessa linha podemos considerar qualquer atividade essencial como serviço público, a  

exemplo da atividade bancária, como também aquelas ligadas à alimentação, como 

restaurantes e venda de água.  

  O Estado não intitula essas atividades como serviços públicos, diante disso, não 

podemos tipificá-las como tal. O conceito de essencial para algumas pessoas não é o mesmo 

para outras, ocorrendo uma quebra de isonomia na escolha de determinada atividade como 

serviço público sem nenhuma regra objetiva. Dessa forma, cairíamos em uma injustiça social.   

 Portanto, o melhor caminho para conceituar serviço público é a adoção da concepção 

restrita e do critério formal no Brasil, na medida em que o serviço público somente pode ser 

identificado por lei ou pela Constituição Federal, eis que adotamos o sistema civil law, pela 

qual é imprescindível sua definição por aqueles instrumentos legislativos. 

 Diante dessas explicações, concluímos que, em cada Estado, o conceito de serviço 

público sempre estará em consonância com o seu respectivo sistema jurídico; a definição do 

que será considerado serviço público irá depender do plano político do Estado em questão
58

. 

  

2.3.3  Serviço público na Constituição Federal de 1988 (interpretação do 

Supremo Tribunal Federal) 

 

 Antes de adentramos no conceito de serviço público no âmbito da Constituição 

vigente, salutar uma breve explanação da noção de serviço público nas Constituições que a 

antecederam, tanto as democráticas, como também, os modelos totalitaristas. 

 Podemos citar que na época Imperial, o serviço público não era definido a partir de 

uma visão jurídica, era conceituado apenas como um serviço de utilidade pública, pura ciência 

da administração pública. Essa definição de serviço público foi bem pontuada pelo 

Conselheiro Ribas: “É a utilidade que por meio dos seus atos alguém presta à sociedade ou à 

parte dela”
59

. Isso porque, naquela época, a noção de serviço público não estava agregada ao 

sistema jurídico administrativo, existia uma ciência da administração pública autônoma. 

 Outro fator que não contribuiu na definição de serviço público foi o fato de, no Brasil, 

                                                           
58 Cada povo diz o que se deve considerar por serviço público em consonância com seu respectivo sistema jurídico. 

(GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição brasileira de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003, 

p.87). 
59 RIBAS, Antonio Joaquim. Direito administrativo brasileiro. Rio de Janeiro: P.L. Pinto &. Cia, Livreiro, 1866, p.102.  
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nesta época, utilizar-se os regramentos jurídicos ainda estrangeiros, as Ordenações 

Portuguesas nas quais o núcleo ainda se concentrava no direito privado e no interesse do rei, 

período absolutista que, diferentemente da França, havia organização pátria. Por isso, não se 

produzia material, já que era quase irrelevante essa noção; dependíamos ainda do 

consentimento do Estado Português para qualquer evolução. 

  Na época republicana, em que o espírito foi buscar a autonomia do Estado Português, 

fase em que na Europa estava sendo implementada a Escola do Serviço Público com o 

percursor León Duguit, o assunto ainda não era relevante. O primeiro tratadista citado por 

Cretella Júnior foi Matos de Vasconcelos que assim definiu serviço público: “A noção de 

Serviço Público", escreveu este autor, “está ligada, direta e imediatamente, à satisfação das 

necessidades de ordem pública
60

”.  

  Chega-se, mesmo, a conceituar o direito público administrativo como a disciplina 

referente à organização e ao funcionamento dos Serviços Públicos. O papel da Administração 

não se limita, exclusivamente, a prover as necessidades públicas, no tempo e no espaço. 

 A primeira Constituição republicana não continha dispositivos específicos sobre 

serviços públicos. Em razão disso, a doutrina tratou longamente do tema de forma bem 

detalhada, extraindo tais conceitos de diferentes experiências jurídicas (francesa-Escola 

clássica e norte-americana). A ideia, nesta fase, se baseava puramente nos movimentos 

ocorridos na Europa e nos Estados Unidos, em que os juristas buscavam compilar o que seria 

serviço público.  

 Diante do silêncio constitucional, cabiam as mais diferentes posições, sobre todos os 

problemas possíveis, suscitados pelo fenômeno empírico da intervenção do Estado no âmbito 

da economia. Nesse emaranhado terminológico e conceitual, serviço público e monopólio 

relacionavam-se de diversos modos. Por vezes, eram sinônimos
61

. 

 Devido ao Estado Liberal não intervir em alguns setores, especialmente na economia, 

seu arcabouço normativo não era suficiente, carecia no período do liberalismo de total base 

legal a fim de dar efetividade no controle dos serviços públicos. Quando ocorre a ruptura do 

Estado Liberal para o Estado Social e, a partir da Constituição Federal de 1934, o cenário se 

modifica.  

                                                           
60 Tanto é que não foi de um jurista o primeiro trabalho realizado sobre esse assunto. Cabe entre nós a primazia de haver 
consagrado todo um capítulo ao estudo dos Serviços Públicos ao engenheiro Aarão Reis, catedrático da Escola Politécnica da 

Universidade do Rio de Janeiro, que, em 1923, publicou seu Direito Administrativo Brasileiro. (CRETELLA JÚNIOR, José. 

O controle jurisdicional do ato administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.75). 
61 LOUREIRO, Kaercher Gustavo. “Monopólio” e “Serviço público” nas Constituições brasileiras (1891-1934). Revista de 

Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v.256, p.47-93, jan.-abr., 2011, p.49. 
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 Uma nova ideologia de Estado coloca a intervenção como medida para tentar 

equilibrar o cenário anterior em que certas classes sociais e privadas controlavam 

praticamente sem nenhuma fiscalização os setores econômicos e os serviços. Assim, a 

Constituição 1934
62

 fez questão de detalhadamente tratar dos serviços públicos econômicos, 

em especial das delegações, e acabou encontrando uma forma de regulá-los. Assim, criou-se a 

figura da monopolização, em especial no setor das atividades econômicas, quando o conceito 

de serviço público pela primeira vez ganhou status constitucional. 

 No período militar experimentado pelo Brasil, o crescimento da economia pautado 

pela forte intervenção estatal, acabou afastando os ideais assistencialistas que buscavam 

quebrar desigualdades sociais. Nesse período, houve um retrocesso na prestação de serviços 

públicos ligados às atividades assistenciais. Por outro lado, com o uso da lei, muitas 

atividades que pertenciam ao setor privado da economia foram avocadas pelo Estado para a 

sua prestação. 

 No período entre 1974 e 1980  muitos programas na área petrolífera, siderúrgica, 

rodoviária, participações tripartites estatal-multinacional-empresa privada nacional fizeram 

com que o Estado exacerbadamente trouxesse para si um conjunto de funções econômicas 

puramente privadas, exercendo um monopólio absoluto de praticamente tudo, num estado que 

nem sequer era capitalista. Usa, portanto, a técnica legislativa para desvirtuar, trazendo para si 

os serviços e atividades com base na letra da lei, funções que deveriam ser prestadas pelo 

regime privado
63

.  

 Isso se deu em razão da ideologia do Estado do Bem-Estar Social que não foi bem-

sucedido, criando uma dívida social, afetando assim, a qualidade e a universalidade dos 

serviços públicos que começaram a ganhar espaço com a Constituição Federal de 1988.   

  A partir da Carta atual, Alexandre Santos de Aragão adota uma forma para o conceito 

de serviço público:  

serviços públicos são as atividades de prestação de utilidades econômicas a 

indivíduos determinados, colocados pela Constituição ou pela Lei a cargo do Estado, 

com ou sem reserva de titularidade, por ele desempenhadas diretamente ou por seus 
delegatários, gratuito ou de forma remunerada, com vistas ao bem-estar da 

coletividade
64

.  

                                                           
62Ocorreu na época do Presidente Getúlio Vargas. A Constituição Brasileira de 1934, promulgada em 16 de 
julho pela Assembleia Nacional Constituinte, foi redigida "para organizar um regime democrático, que assegure à Nação, a 

unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico", segundo o próprio preâmbulo. Ela foi a que menos durou 

em toda a História Brasileira: durante apenas três anos, mas vigorou oficialmente apenas um ano (suspensa pela Lei de 

Segurança Nacional). O cumprimento à risca de seus princípios, porém, nunca ocorreu. Ainda assim, ela foi importante por 
institucionalizar a reforma da organização político-social brasileira — não com a exclusão das oligarquias rurais, mas com a 

inclusão dos militares, classe média urbana e industriais no jogo de poder. 
63 CYSNE, Penha Rubens. A economia brasileira no período militar. Revista de Estudos Econômicos. São Paulo, v.23, nº2, 

p.185-226, maio-ago.,1993. 
64ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.157. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Nacional_Constituinte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Justi%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Seguran%C3%A7a_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Seguran%C3%A7a_Nacional
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 Tal conceito evidencia o beneficiamento direto dos indivíduos, em que a prestação de 

serviço público se dá em prol da satisfação de necessidades, as quais demandam a utilização 

de bens e serviços, além de recursos escassos. 

 Na atual ordem constitucional, a expressão “serviços públicos” é mencionada 

expressamente em vários locais, possui sentido polissêmico, adota variações, destacando os 

critérios para conceituar serviço público, seja como sinônimo de entes e órgãos do Estado, 

(artigo 37, XIII, artigo 40, parágrafo 1º e 16), adotando nessa linha o critério subjetivo ou 

orgânico
65

, confundindo-se com a pessoa que presta a atividade. 

 Por outro lado, ao conceituar serviço público, a Constituição Federal vigente também 

adota em outros dispositivos o critério material (artigo 20, IV), ao definir que caso exista sede 

de Município não serão consideradas as ilhas e lacustres como bens da União. Veja que o 

sentido deste texto foi de proteger as atividades essenciais de interesses locais para a 

manutenção da vida em sociedade.  

 Já quando aborda a exploração dos serviços e as instalações nucleares, delimita que 

somente poderá ser prestado pelo Estado. Não há possibilidade de delegação por uma opção 

constitucional, assim, somente será prestado sob o regime de direito público – critério formal, 

o que melhor confere segurança jurídica na definição de serviço público. 

 Interessante também que o legislador constituinte coloca algumas passagens no texto 

constitucional sem a menção expressa da denominação serviços públicos, porém, externa 

indiretamente sua presença ao citar as concessões, permissões de serviços públicos e os 

serviços postais que deveriam ser prestados. 

 Essa imensidão protetiva calcada na atual Constituição se dá devido às grandes perdas 

sofridas em períodos anteriores. Tenta-se buscar uma melhoria qualitativa e quantitativa com 

as novas diretrizes constitucionais de 1988. Contudo, quanto à norma, seja de âmbito 

constitucional ou infraconstitucional, gera interpretação. 

 Quando há uma intepretação que envolve a Constituição Federal, temos como seu 

guardião o Supremo Tribunal Federal, conforme estampado no artigo 102, aprimorando novos 

conceitos às mudanças sociais e econômicas atuais, direta ou indiretamente.  

 A interpretação judicial funciona como um instrumento de mutação informal da 

Constituição. Os processos informais de mutação constitucional e o papel do Poder Judiciário 

são de grande relevo, instrumentos juridicamente idôneos de mudança informal da 

Constituição. É legítima a adequação, mediante interpretação do Poder Judiciário, da própria 

                                                           
65 Artigo 37, XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração 
de pessoal do serviço público. 
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Constituição Republicana, se e quando imperioso compatibilizá-la, mediante exegese 

atualizadora, com as novas exigências, necessidades e transformações resultantes dos 

processos sociais, econômicos e políticos que caracterizam, em seus múltiplos e complexos 

aspectos, a sociedade contemporânea
66

. 

 Devido a esta abertura e às novas técnicas de intepretação pela Constituição Federal e 

vertentes jurídicas estrangeiras, aceitas pelas instituições brasileiras e devido ao seu modelo 

democrático (o que não ocorria no passado), houve muitas mudanças, inclusive na 

conceituação dos serviços públicos.  

 Dos mais interessantes julgados citamos o do Recurso Extraordinário nº220.906-9-DF, 

que tratou da definição dos serviços de correio e que o definiu como serviço público próprio e 

monopólio da União. 

 Outro leading case que ocasionou mudança foi o julgamento no Supremo Tribunal 

Federal do Recurso Extraordinário nº220.999-7, que demonstrou uma abertura na concepção 

material ou objetiva de serviço público como uma atividade de interesse público. O Supremo 

Tribunal Federal não considerou suficiente a inclusão do transporte aquaviário no rol das 

atividades da competência da União (artigo 21, XII, “d”, da Constituição Federal de 1988) 

para qualificá-lo como serviço público, no caso concreto, por tratar de transporte efetuado por 

empresa privada.
67

 

 Com base no interesse local, o Supremo Tribunal Federal definiu como serviço 

público municipal o “serviço funerário” ao julgar inconstitucional uma Lei estadual que 

dispunha sobre a gratuidade deste serviço à população local. Os serviços funerários 

constituem serviços municipais, dado que dizem respeito às necessidades imediatas do 

município. (Constituição Federal de 1988, artigo 30, V, II – Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente). Percebe-se que apesar do critério formal ser o 

mais adequado, o Supremo Tribunal Federal vem assumindo posições jurídicas que variam os 

critérios para definir serviço público, como ocorreu no julgamento sobre a definição ou não de 

serviço público o transporte aquaviário, que considerou a norma apenas como definição de 

competência constitucional.  

 Diante disso, observamos que o Supremo Tribunal Federal não possui um 

entendimento unívoco sobre a definição de serviço público, mas analisa caso a caso a sua 

tipificação no caso concreto. 

                                                           
66 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 91.361, Rel. Min. Celso de Mello, j.23-9-2008, Segunda Turma, DJE de 6-2-

2009. Ver: ADI 3.345, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25-8-2005, Plenário, DJE de 20-8-2010. 
67ARAGÃO, Alexandre Santos de. O conceito de serviços públicos no direito constitucional brasileiro. In: Revista 

Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (READE), Salvador. Instituto de Direito Público. nº17, fev.-mar.-
abr.2009. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp. Acesso em: 02 jun.2014. 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=573717&codigoClasse=349&numero=91361&siglaRecurso=&classe=HC
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=613536
http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp.%20Acesso%20em:%2002%20jun.2014.
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2.4  Prestação do serviço público 

 

 A definição de serviço público construída durante os períodos das Escolas francesas e 

até das public utilities  norte-americanas possui uma finalidade: a prestação de um serviço aos 

seus usuários, de forma que estes possam ter condições de usufruírem dele de modo 

adequado, sem arbitrariedades nem infortúnios.   

 Essa prestação do serviço público tem como personagem principal o Estado que dita 

as regras que determinam a adequada prestação do serviço público, direta ou indiretamente. A 

razão disso é que a prestação do serviço público é um dever do Estado; este serviço, em um 

primeiro momento, não pode ser delegado sem um motivo prévio.   

  Suas formas de prestação são adotadas pelo Estado e divididas em prestação 

centralizada e descentralizada. A primeira trata da prestação direta da Administração – ente 

político. Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello, conceitua-se:  

 
Administração Central, quando os serviços se acham integrados no aparelho 

administrativo burocrático do Estado. Nessa hipótese se realiza mediante órgão 

componente da pessoa jurídica Estado, isto é, órgão que lhe são interiores, cujo 

consórcio unitário lhe forma intimidade estrutural
68

.  

  

 Assim a prestação direta ou centralizada ocorre quando o próprio ente estatal realiza o 

serviço, confundindo-se em uma pessoa a titularidade do serviço e seu prestador, 

denominando-se Administração Direta
69

. O caminho seguido para a execução do serviço se 

forma dentro das repartições internas ao próprio aparelhamento da Administração.  

As repartições são estruturas escalonadas denominadas de órgãos, centro de 

competências onde são distribuídas as atribuições que cada agente deve realizar na 

consecução de um serviço. Essa distribuição interna de serviço e competência é chamada de 

desconcentração, pela qual a Administração Direta organiza a forma e quem irá prestar o 

serviço dentro de uma estrutura hierárquica
70

.   

 A prestação do serviço público pela Administração Direta é a regra no Direito 

Administrativo. A prestação descentralizada poderá ocorrer desde que oportuna e conveniente 

– discricionariedade administrativa. Contudo, essa situação não é na prática seguida, já que 

                                                           
68 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Prestação de serviços públicos e administração indireta. 2.ed. São Paulo: 

RT, 1979, p.2-3. 
69 Decreto-Lei nº200/1967. Artigo 4° – A Administração Federal compreende: I – A Administração Direta, que se constitui 

dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 
70 “Hierarquia se define como vínculo de autoridade que une escalonadamente, em graus sucessivos, órgãos e agentes numa 

relação de subordinação, ou seja; de superior a inferior, de hierarca a subalterno”. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. 
Prestação de serviços públicos e administração indireta. 2.ed. São Paulo: RT, 1979, p.3. 
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inúmeras Administrações Diretas do Brasil vêm se utilizando da prestação descentralizada do 

serviço público, em regra, sem motivos técnicos ou plausíveis.  

  Por isso, a discricionariedade em delegar o serviço público criando pessoas jurídicas
71

 

que compõem a Administração Indireta ou, objeto deste estudo, as delegações por meio de 

concessões, deve vir acompanhada de justificativas e trabalhos técnicos
72

 (atividades 

administrativas auxiliares) que demostrem a viabilidade legal ou não da descentralização do 

serviço público.  

  Nas concessões a viabilidade é visualizada como a prestação de serviço público 

impossibilitada pela carência de recursos financeiros. Isto é, deve haver motivos financeiros e 

técnicos que fundamentem a não prestação direta do serviço pela Administração Pública, 

tendo em vista que o Estado tem o “dever” de prestar o serviço público diretamente.  

 A partir desse raciocínio, insta consignar os ensinamentos de Ricardo Marcondes 

Martins:  

Se o Estado possui recursos financeiros a concessão será inválida, por vício de 

pressuposto objetivo ou, mais especificamente por falta de motivo, pressuposto de 

fato que autoriza ou exige a prática do ato. Com efeito: o Estado tem o dever de 

prestar o serviço, mas não consegue prestá-lo porque não tem o dinheiro necessário 
para a aquisição e implantação de infraestrutura. Deve, por isso, outorgar a prestação 

ao particular. Daí o elemento essencial do conceito de concessão
73

.     

  

   Diante disso, a prestação do serviço público de forma direta pela Administração 

Central é regra que somente poderá ser excepcionada se houver motivo para sua prestação 

indireta, como por exemplo, a falta de recursos financeiros e diversos fatores técnicos, em 

especial, as tecnologias ligadas a estudos de engenharia que demostrem a viabilidade da 

prestação descentralizada do serviço público.    

  A segunda forma de prestação do serviço público é a sua descentralização ou 

prestação indireta. Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello:  

 
Há prestação descentralizada quando o serviço ou o exercício dele se transfere para 

outra pessoa jurídica; portanto, para entidade distinta do Estado, um alter em relação 

a ele. A descentralização supõe, desenganadamente, duas pessoas pelo menos: uma, 

o Estado, titular último do serviço público e que o desempenharia diretamente se não 

                                                           
71 Exploraremos na dissertação a prestação descentralizada sob o regime de concessão do serviço público e não com base na 

descentralização que cria pessoa jurídica, justamente para mantermos o foco do trabalho. 
72 Lei das Parcerias Público-Privadas. Artigo 10, parágrafo 4o – Os estudos de engenharia para a definição do valor do 

investimento da PPP deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto, e o valor dos investimentos para definição do preço de 

referência para a licitação será calculado com base em valores de mercado considerando o custo global de obras semelhantes 

no Brasil ou no exterior ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor 
específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sintético, elaborado por meio de metodologia expedita 

ou paramétrica. (Incluído pela Lei nº12.766, de 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2004/lei/l11079.htm. Acesso em: 07 dez.2015).  
73 MARTINS, Ricardo Marcondes. Regulação administrativa à Luz da Constituição Federal. São Paulo: Malheiros, 2011, 
p.222. 

(Incluído%20pela%20Lei%20nº12.766,%20de%202012.%20Disponível%20em:%20
(Incluído%20pela%20Lei%20nº12.766,%20de%202012.%20Disponível%20em:%20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm.%20Acesso%20em:%2007%20dez.2015
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o houvesse descentralizado; outra, a pessoa descentralizadora que vai assumir o 

serviço como próprio ou, então, simplesmente desempenhá-lo em nome do Estado
74

.  

   

No caso da prestação indireta, o Estado transfere a atividade administrativa ou o 

exercício desta atividade a outrem, pessoa que realizará o dever imposto ao Estado de prestar 

o serviço público.  

  Por ser o titular da prestação do serviço público, essa titularidade somente poderá ser 

transferida em um caso: quando se cria uma entidade pública específica para a prestação deste 

serviço. Trata-se de entidade com personalidade jurídica de direito público, como as 

fundações públicas de direito público e as autarquias. Já as empresas públicas e sociedades de 

economia mista não possuem esse privilégio, já que detém personalidade privada
75

. Esses 

entes compõem a denominada Administração Indireta.  

  Assim, no caso de pessoa jurídica de direito público, a titularidade do serviço público 

poderá ser transferida por meio de lei que criará esses entes públicos. No caso das pessoas 

privadas, apenas será transferida a execução do serviço público detendo a Administração 

Central a sua titularidade. A transferência da execução do serviço pode se dar por lei ou 

mediante contrato.  

  A transferência ocorrida mediante lei é denominada de outorga. É o que ocorre quando 

o Estado cria uma entidade e transfere um serviço público até então realizado pela 

administração direta ou apenas a sua execução. Já a transferência mediante contrato 

administrativo denomina-se delegação pela qual somente tem lugar a transferência da 

execução do serviço público. Neste caso, se encaixam as concessões que possuem diversos 

objetos. Pode existir concessão de obra pública, de serviço público e ambos conjuntamente. 

   Assim, a descentralização administrativa só ganha espaço se provado tecnicamente a 

impossibilidade de prestação do serviço público de forma direta, independentemente da 

modalidade (outorga ou delegação). 

 Percebe-se que ambas as prestações do serviço público possuem vicissitudes próprias. 

A prestação direta é regulamentada pelo fenômeno da desconcentração administrativa que 

estabelece a distribuição de competências internas à Administração Central. Ao contrário, a 

prestação indireta, na qual ocorre a descentralização e a transferência da titularidade (ato de 

outorga) e a execução do serviço público (ato de delegação), dependendo da natureza da 

pessoa jurídica.  

                                                           
74 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Prestação de serviços públicos e administração indireta. 2.ed. São Paulo: 

RT, 1979, p.3.  
75 Por não serem objeto do presente trabalho, apenas serão abordadas as suas definições de forma sintética. Será explorado o 
tema concessão de serviço público. 
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 2.4.1   Concessão do serviço público 

 

  A ideia original de concessão de serviços públicos não se mantém nos dias atuais; eis 

que buscava outros interesses que não se sintonizam com o atual Estado Democrático de 

Direito. Detinha, inicialmente, o intuito de gestão de serviços públicos em favor da burocracia 

estatal sem pensar nos seus usuários. Segundo Vera Monteiro, essa ideia é assim externada: 

 

Desde o final do século XIX a concessão tem sido usada como instrumento útil para 

a gestão de serviços públicos. Nota-se uma identificação de gênese entre o 

surgimento da concessão e seu uso para viabilizar a prestação de serviço público por 

particulares, fazendo com que o instrumento existisse quase que unicamente em 

função de seu objeto.   

 

  No Brasil, inicialmente, a concessão de serviço público teve como finalidade o 

desenvolvimento das atividades industriais e econômicas, conforme pontua Dinorá Musetti 

Grotti:  

Originariamente só se conhecia a prestação direta pelo Estado, valendo-se dos 

órgãos que compõem o seu próprio aparato administrativo. Nos anos 20 do século 

XX inicia-se um processo de descentralização do Estado, com a criação de 

autarquias, que ganhou grande incremento após a Revolução de 30, exercendo não 

apenas funções de índole administrativa, como também de natureza industrial ou 

comercial. Também nesse período teve grande voga a concessão a favor de pessoas 

privadas (nacionais e estrangeiras) como fator inicial de desenvolvimento de 
atividades de caráter sobretudo industrial e de penetração do desenvolvimento 

econômico
76

.  

 

 A roupagem inicial da concessão de serviço público no Estado Liberal era apenas a 

transferência do serviço público para que o Estado não tivesse riscos financeiros ou prejuízos 

na sua execução.
77

A concessão tinha uma visão voltada ao Estado, sem olhar os direitos dos 

usuários.
78

  

  Nesta época a concessão tinha como finalidade primordial a exploração do serviço 

público e monopolizado. Citando Bilac Pinto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro aponta as 

vantagens da concessão no Estado Liberal: 

                                                           
76 GROTTI, Dinorá Musetti. A experiência brasileira nas concessões de serviço público . Disponível em: 

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf. Acesso em: 

09 dez.2015, p.01.  
77 A vantagem do regime de concessão para o Estado liberal era a de que, por meio dela um serviço público essencial era 

prestado pelo Estado sem ônus financeiro para a Administração e, em especial, sem correr os riscos econômicos de toda 

exploração industrial. A concessão tinha a característica da longa duração, para propiciar retorno do investimento feito. 

(GROTTI, Dinorá Musetti. A experiência brasileira nas concessões de serviço público . Disponível em: 
http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf. Acesso em: 

09 dez.2015, p.3). 
78 Aos poucos o particular deixa de lado o papel de colaborador para se tornar adversário, fase em que o particular busca 

recuperar o mais depressa possível, os investimentos realizados, sem atentar à qualidade e atualidade do serviço prestado. 
(MONTEIRO, Vera. Concessão. São Paulo: Malheiros, 2010, p.18-9). 

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf
http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf
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A grande vantagem do regime de concessão para o Estado Liberal, diz Bilac Pinto, 

era a de que, por meio dela, o Estado prestava um serviço público essencial sem que 

tivesse a necessidade de intervir recursos do tesouro e, sobretudo, sem correr os 

riscos econômicos de toda exploração industrial. 

 

  Porém, essa finalidade tradicional da concessão de serviço público não vingou, acabou 

o Estado assumindo responsabilidades financeiras, alterando esse modelo, com a introdução 

de cláusulas de “garantia de juros” e aplicação da teoria da imprevisão. A concessão de 

serviço público, então, entrou em declínio, tendo em vista o desinteresse do mercado privado 

capitalista. 

A opção adotada para remodelar os serviços públicos foi a descentralização da sua 

prestação sobre um novo enfoque, a criação de sociedades de economia mista e empresas 

públicas. Essa tendência não só nacional foi desenvolvida para não delegar o serviço ao 

particular, mas a empresas estatais sobre o controle acionário majoritário do Poder Público
79

. 

Nascem, a partir desta tendência, dois modelos de concessão: a conferida ao particular 

e aquela outorgada a empresas estatais. Voltou o poder público a utilizar o instituto da 

concessão para outorgá-la a entes da Administração indireta ou descentralizada e não ao setor 

privado, segundo o modelo clássico
80

. 

Mesmo com a descentralização dos serviços públicos essenciais, industriais e 

econômicos às empresas públicas e sociedades de economia mista que, por lei, recebiam a 

outorga para a prestação do serviço público, o Estado ainda não dava atenção em prol dos 

usuários do serviço público. Muitas destas empresas nem detinham um contrato de concessão 

de serviço. O único liame jurídico era a lei que as criaram, ocasionando inúmeras omissões na 

prestação do serviço público aos seus usuários
81

.  

  As desvantagens deste modelo eram que o Estado deveria continuar investindo capital, 

diferentemente das concessões conferidas aos particulares pelas quais este investimento era 

por conta e risco dos concessionários do serviço público. Em resumo, ainda não era ponto 

central da ideia de conceder um serviço público a busca de um serviço adequado aos seus 

usuários.  

                                                           
79 A vantagem está no fato de que o Estado mantém, como forma originária de concessão, o seu poder de controle sobre o 
concessionário, inclusive na fixação de preços, por outro lado, os riscos ficam por conta do poder concedente e não mais do 

concessionário, já que ele é o acionista majoritário da empresa. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 

14.ed. São Paulo: Atlas, 2001, p.276).  
80 GROTTI, Dinorá Musetti. A experiência brasileira nas concessões de serviço público . Disponível em: 
http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf. Acesso em: 

09 dez.2015, p.04. 
81Essas empresas detinham os principais serviços essências, tais como, energia elétrica, telecomunicações, transportes, cita-se 

as empresas paulistas CESP e ELETROPAULO. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella Direito administrativo. 14.ed. São 
Paulo: Atlas, 2001, p.276). 

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf
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 Assim, a concessão de serviço público em cada período fez o Estado assumir posições 

diferentes, conforme externado por Dinorá Musetti Grotti ao citar Cretella Júnior:  

 
O Estado, numa primeira fase, delega ao empresário concessionário; numa segunda 

fase, passa à categoria de sócio, menor ou maior; numa terceira fase, é o acionista 
maior; na fase final, é o proprietário exclusivo do empreendimento – é o empresário 

público. Os conflitos entre os interesses do Estado e os interesses do particular 

iriam, também, em breve, ressaltar as desvantagens da sociedade de economia mista. 

Com efeito, os fins visados pelo sócio-Estado são radicalmente opostos aos fins 

pretendidos pelo sócio-particular. O sócio-Estado objetiva alcançar o interesse 

público, no mais alto grau. O sócio particular objetiva o lucro pessoal, se possível a 

curto prazo. Por isso, as sociedades de economia mista minoritárias vão 

desaparecendo, aos poucos, para ceder lugar às majoritárias, como ocorreu no direito 

brasileiro
82

. 

 

 Diante desta passagem, percebe-se que o Estado inicialmente somente pretendia 

atender interesses institucionais como o crescimento da economia industrial, visando até uma 

posição de sócio para a obtenção de lucro. Contudo, não se prestava ao atendimento de um 

serviço com a qualidade adequada aos seus usuários. 

 O ponto marcante em que se começou a pensar em uma concessão voltada ao 

atendimento dos usuários foi a vigência do Plano Nacional de Desestatização (PND), 

instituído em 12 de abril de 1990 pela Lei Federal nº8.031 – e depois alterada pela Lei Federal 

nº9.491/1990 –  realizado no Brasil, influenciado pelo Plano Diretor de Reforma do Aparelho 

do Estado
83

. Para a desestatização pode haver a concessão isoladamente, ou a venda da estatal 

juntamente com a concessão da qual era titular, que constitui o seu maior ativo
84

. 

 Então, a concessão assume um papel diferente do modelo clássico. A ideia de colocar 

certos mecanismos advindos da iniciativa privada, tais como, a concorrência entre os 

concessionários, acabou levando esse novo modelo a assumir uma roupagem em prol dos seus 

usuários, já que buscava um serviço público eficiente, com preços justos e infraestrutura de 

qualidade, ou seja, havia a preocupação de se oferecer um serviço adequado.  

 O conceito de serviço público conforme colocado no título anterior acabou sofrendo 

na época das desestatizações uma grande influência do setor econômico, assumindo algumas 

características fundamentais na busca da prestação de um serviço adequado.    

                                                           
82 CRETELLA JÚNIOR, José. Regime jurídico das empresas públicas. Rio de Janeiro, Revista Forense, v.237, nº823-5, 

mar.1972 apud GROTTI, Dinorá Musetti. A experiência brasileira nas concessões de serviço público . Disponível em: 

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf. Acesso em: 
09 dez.2015, p.4. 
83 O Plano Diretor do Aparelho do Estado visava o atendimento com qualidade do serviço público, a criação de órgãos 

independentes para o controle de resultado, profissionalização dos servidores para isso. Foi instituído em novembro de 1995 

em Brasília sob o comando de Clóvis Carvalho, Ministro Chefe da Casa Civil. 
84 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.156-7.  

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf
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Essa passagem é bem delineada por Dinorá Musetti Grotti, que escreve sobre a 

importância desta remodelação: 

 

Nesse momento de retomada da concessão – e esse fenômeno não é brasileiro, é 

internacional – ela surge com uma nova roupagem, para servir a um projeto, não de 

exclusividade em favor de uma empresa particular – mas de exploração 

concorrencial desses serviços, que anteriormente foram monopolizados por 

empresas particulares na fase de sua implantação e depois por empresas estatais na 

fase de seu maior desenvolvimento. Na atual modelagem, a exclusividade não mais 

caracteriza a concessão em geral, pois aí se introduziu a gradativa competição entre 

prestadores, por diversos mecanismos, justificada pela tese de que mercados em 

concorrência são mais eficientes que mercados monopolistas, entendendo-se por 

eficiência a prestação de serviços com qualidade desejada e preços justos, 

sujeitando-se tanto a regimes de regulação como às regras nacionais de defesa da 

concorrência
85

. 

 

  Esse novo modelo agrega direitos e deveres em benefício dos usuários, maximiza com 

mais sintonia com o Estado Democrático de Direito, e tem como principal novidade alguns 

fatores que contribuíram com a expansão e a melhoria do serviço público, tais como: a 

abertura de capital estrangeiro antes vedado; a flexibilização dos monopólios estatais, já 

buscando um início de concorrência e a privatização de certos setores que antes eram 

enxergados como exclusivos do Estado, como a telefonia e a energia elétrica. 

 O que se busca neste novo modelo é a concessão do serviço público em regime de 

competição, não mais havendo a exclusividade dos monopólios. Contudo, para cada objeto a 

ser delegado possuímos regras distintas, separando a infraestrutura da própria prestação do 

serviço. Pode-se afirmar, então, que estes são os novos modelos de concessões no Brasil, 

voltados à busca de um serviço adequado à luz do princípio da eficiência e economicidade, 

sempre tutelando os interesses dos seus usuários.  

 

2.4.1.1  Natureza jurídica da concessão (caraterísticas) 

 

 A natureza jurídica das concessões sempre foi um tema enfrentado pela doutrina do 

Direito Administrativo e sua variação depende do período em que era vivenciado o modelo 

político adotado no Brasil e no exterior, em especial, na Europa.  

  Sua importância para esse trabalho não se limita a descrever as classificações 

existentes, mas como elas influenciaram na criação de um serviço adequado. Isso porque a 

sua contratualização fez com que se desse mais atenção à qualidade dos serviços públicos 

prestados aos seus usuários, conforme será esmiuçado adiante. 

                                                           
85 GROTTI, Dinorá Musetti. A experiência brasileira nas concessões de serviço público . Disponível em: 

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf. Acesso em: 
09 dez.2015, p.7. 

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf
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 Tradicionalmente define-se a concessão de serviço público como ato de delegação 

administrativa. Nas lições do jurista Sérgio de Andreia Ferreira citado pelo ministro José 

Augusto Delgado:  

É de se registrar que a teoria do ato unilateral, desenvolvida, inicialmente, por 

autores alemães, produziu repercussão entre nós, a registrar a posição assumida por 

Sérgio de Andréa Ferreira, expressa do modo seguinte: A concessão de serviços 

públicos compreende, pois, um ato de delegação de execução do serviço, e que 

caracteriza, em parte, como ato-condição, o que coloca o concessionário em uma 
situação jurídica regulamentar ou estatutária, cujo conteúdo está nas normas legais e 

regulamentares que disciplinam o serviço concedido; e parcialmente, como ato 

subjetivo, criador de direitos adquiridos para o concessionário, inclusive quanto à 

sua própria condição e ao objeto da delegação. O ato de delegação pode ser 

unilateral e, neste caso, a formação do vínculo, que é, sempre bilateral, pressupõe a 

aceitação do concessionário; outrossim, a porção subjetiva tem conteúdo previsto na 

Constituição, a qual, em seu artigo 167 (Const. anterior12), assegura ao delegado da 

execução do serviço direitos públicos subjetivos, como o direito ao equilíbrio 

econômico financeiro da concessão e à revisão das tarifas.
86

 

    

Essa posição deixa bem clara a natureza de imposição unilateral da concessão de 

serviço público na época da ditadura militar. Parte deste conceito se extrai da Constituição de 

1967, alterada pela emenda 1969. Percebe-se que a Carta Constitucional “assegura ao 

delegado da execução do serviço direitos públicos subjetivos, como o direito ao equilíbrio 

econômico-financeiro da concessão e à revisão das tarifas”.  

O texto constitucional revela que a revisão de tarifa deve ser unicamente avaliada em 

benefício do concessionário, justamente para manter o equilíbrio financeiro da delegação. 

Verifica-se rastros do sistema individualista do direito privado.  

Não há espaço para possíveis discussões acerca dos direitos dos usuários e a obtenção 

de revisão das tarifas compatibilizados com um justo preço e a prestação de um serviço 

adequado
87

, já que a própria Constituição confere um direito subjetivo, acepção individualista 

que contraria o interesse coletivo. Por isso, a natureza jurídica de ato de delegação sobre o 

aspecto de melhorias da qualidade do serviço não existia. 

Outra posição de que a concessão de serviço seria de natureza mista: um ato 

regulamentar e um contrato de direito privado no que tange à cláusula econômico-financeira 

foi defendida por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello: 

 

O interesse do concessionário se cifra em obter lucro  na exploração do serviço, e foi 

tendo em mira esta causa final que acordou em aceitar a concessão de serviço 

público, enquanto o interesse do Estado é atender às necessidades coletivas na forma 

que lhe parecer mais conveniente, e, considerando esta causa final que acordou em 

                                                           
86 O artigo 167 referido pelo autor integra a Constituição de 1967, emendada em 1969. (DELGADO, José Augusto. 

Reflexões sobre a concessão de serviço público. Revista CEJ/RN, Natal, RN, v.7, nº8, p.15-65, jun.2004, p.7). 
87 Na Constituição de 1967 até existia a obrigação de manter o serviço adequado, justa remuneração e expansão do serviço 

(artigo167, I, II e III). Porém, esses direitos somente ficavam no papel, devido ao grande poder econômico que era exercido 
pelos concessionários.  
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aceitar a concessão de serviço público, enquanto o interesse do Estado é atender as 

necessidades coletivas na forma que lhe parecer mais conveniente, e, considerando 

esta causa final, acordou em delegar a terceiro a concessão de serviço público. 

Assim, a concessão é originada de acordo; por conseguinte, convencional, mas não 

contratual. Para, porém, assegurar a sua posição financeira e atingir o fim pelo qual 

acordou em levar a efeito o serviço público, o concessionário firma o contrato que 

estabeleceu a sua equação econômico financeira. Por sua vez, o serviço público pelo 

fato de sua execução haver sido entregue a um particular, não perde o caráter de 

público e, por conseguinte, não despoja o Estado das suas prerrogativas de 

prescrever, unilateralmente, as normas mais aconselhadas para o seu bom 

desempenho no interesse coletivo
88

.   

 

Nesta linha, a concessão de serviço público se baseava num vínculo jurídico complexo 

e formado por uma relação convencional de ato unilateral de delegação e um contrato privado 

que estabelecia a sua equação econômico-financeira. Apesar de não ter uma natureza 

inteiramente contratual, já era visualizado um caráter protetivo na prestação do serviço 

público na busca do bom desempenho e no interesse coletivo. 

Mas a posição mais aceita pela doutrina e sedimentada pela Constituição Federal de 

1988 é a de que a concessão possui natureza de contrato administrativo, sendo a mais útil na 

busca de um serviço adequado, já que no contrato administrativo de concessão poderão ser 

fixados inúmeros direitos que protegem o usuário do serviço público.  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro conceitua concessão como contrato administrativo: 

 

Concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual a Administração 

Pública delega a outrem a execução de um serviço público, para que o execute em 

seu próprio nome, por sua conta e risco, assegurando-lhe a remuneração mediante 

tarifa paga pelo usuário ou outra forma decorrente da exploração do serviço.
89

  

  

Na doutrina, a concessão tradicional é bem definida por Diógenes Gasparini: 

 
Concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual a Administração 

transfere, sob condições, a execução e exploração de certos serviços, que lhe é 

privativo, a terceiro que para isso manifeste interesse e que será remunerado 

adequadamente mediante a cobrança, dos usuários, de tarifa previamente por ela 

aprovada
90

. 

 

É também adepto desse entendimento Celso Antônio Bandeira de Mello, que define 

concessão, inclusive, destacando que o concessionário terá garantia contratual: 

 

Concessão de serviço público é o instituto através do qual o Estado atribui o 

exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por 

conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Poder Público, 

mas sob garantia contratual de um equilíbrio econômico financeiro, remunerando-se 

                                                           
88 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Natureza jurídica da concessão de serviço público. Revista de Direito Público 

19/11, São Paulo: RT, jan.-mar. 1972, p.36. 
89 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2001, p.277. 
90 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p.378. 
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pela própria exploração do serviço, em geral e basicamente mediante tarifa cobrada 

diretamente dos usuários do serviço
91

. 

 

Importante destacar que o administrativista detalha em outro escrito de sua autoria 

uma definição mais cristalina: 

 

Para caracterizar uma concessão cumpre que o exercício da atividade pública seja 

juridicamente transferido a outrem; ou seja, que irrogue a alguém titulação de direito 
para relacionar-se diretamente com os administrados aos quais prestará a atividade 

(assumindo a posição que, em princípio, competiria com o poder público, 

remunerando-se pela exploração do serviço, normalmente mediante cobrança de 

tarifa diretamente ao usuário. Daí havermos averbados em outra oportunidade: É 

indispensável – sem o que não se caracteriza a concessão de serviço público – que o 

concessionário se remunere pela exploração do próprio serviço concedido
92

.     

 

Argumenta, ainda, que a concessão tradicional não se trata de um contrato 

administrativo ordinário
93

, mas que deve haver a transferência do exercício e que sua 

remuneração deve advir do próprio usuário do serviço público passando a relacionar 

diretamente com os administrados aos quais prestará a atividade, assumindo a posição que, 

em princípio, competiria ao poder público. Assim, deve realizar uma boa prestação do serviço 

público, digo, eficiente, já que cumpre como se Poder Público fosse, o papel de prestador do 

serviço público.  

A doutrina sobre concessão de serviço público coloca-o majoritariamente como um 

contrato administrativo. Entretanto, difere do contrato administrativo ordinário, na medida em 

que possui duas características elementares: a transferência do serviço e sua remuneração por 

parte do usuário do serviço. Diante desta ligação direta entre concessionário e usuário, deve o 

primeiro cumprir um serviço adequado à luz do princípio da eficiência. 

Portanto, conceitua-se concessão de serviço público como um contrato administrativo 

cujas características que o diferenciam dos contratos administrativos ordinários são: a 

transferência do serviço público e a sua remuneração feita pelos usuários.   

 

2.4.1.2  Espécies de concessões 

 

O presente título terá como ponto de partida definir as espécies de concessões de 

serviço público na lei fazendo uma análise das suas características sobre o prisma do conceito 

                                                           
91 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.  Curso de direito administrativo. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p.725.  
92 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Serviço público e poder de polícia: concessão e delegação. Revista Trimestral 

de Direito Público, São Paulo, Malheiros, nº20, p.21-28, 1997, p.24). 
93 Nos simples contratos de prestação de serviço o prestador do serviço é simples executor material para o Poder Público 

contratante. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Serviço público e poder de polícia: concessão e delegação. Revista 

Trimestral de Direito Público, São Paulo, Malheiros, nº20, p.21-28, 1997, p.25).  
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de serviço adequado e controle de qualidade
94

. Diante disso, serão pontuadas apenas as 

características de cada espécie de concessão diretamente ligadas à prestação do serviço 

adequado.  

Na atual Constituição Federal não há um conceito definindo concessão de serviço 

público, embora imponha que por lei ordinária federal sejam cumpridas algumas exigências.   

Essas exigências são estabelecidas no artigo 175 da Constituição Federal que 

expressamente elege a forma contratual para reger o regime de concessão de serviço público. 

Não só está expressa tal determinação no artigo 175, I, como se depreende nos próximos 

incisos, dentre as quais, os direitos do usuário do serviço, a política tarifária e a manutenção 

de um serviço adequado. 

  Isso já era definido nas Constituições de 1946
95

 e 1967
96

. Contudo, nelas, não havia 

tantos instrumentos jurídicos e princípios que expressamente traziam apoio às manutenção da 

prestação do serviço adequado.  

  Na Constituição Federal de 1988, alterada pela Emenda Constitucional nº19, foi 

consagrado expressamente o princípio da eficiência como vetor de toda atividade 

administrativa, sendo ele colocado como um dos requisitos na verificação do conceito de 

serviço adequado, o que eleva a atual Constituição como mais protetiva na efetivação da 

qualidade dos serviços públicos.   

 O arcabouço infraconstitucional das concessões tradicionais é a Lei Federal 

nº8.984/1995, que dispõe a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja 

competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, 

objeto de concessão ou permissão
97

. Como este estudo se concentra na concessão de serviço 

público, não detalharemos as concessões afetas a outros objetos. 

 A Lei Federal nº8.987/2004, no seu artigo 2º, I, define a concessão tradicional como: 

 

 

 

                                                           
94 Apesar de ser um conceito extrajurídico, as novas legislações de serviços públicos, em especial, a de transporte urbano (Lei 

de Mobilidade Urbana), vem normatizando conceitos de natureza econômica e administrativa que consequentemente, 

ampliam o controle sobre a prestação do serviço público.   
95 Constituição Federal de 1947: Artigo 151 – A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias de serviços públicos 
federais, estaduais e municipais. Parágrafo único: Será determinada a fiscalização e a revisão das tarifas dos serviços 

explorados por concessão, a fim de que os lucros dos concessionários, não excedendo a justa remuneração do capital, lhes 

permitam atender a necessidade de melhoramentos e expansão desses serviços. Aplicar-se-á a lei às concessões feitas no 

regime anterior, de tarifas estipuladas para todo o tempo de duração do contrato. 
96 Constituição Federal de 1967: Artigo 167. A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias de serviços públicos 

federais, estaduais e municipais, estabelecendo: I – obrigação de manter serviço adequado; II – tarifas que permitam a justa 

remuneração do capital, o melhoramento e a expansão dos serviços e assegurem o equilíbrio econômico e financeiro do 

contrato18; e III – fiscalização permanente e revisão periódica das tarifas, ainda que estipuladas em contrato anterior. 
97 Lei Federal nº8.987/1995, artigo 2º, I.  
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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; 

  

A lei define requisitos elementares, dentre os quais, a modalidade de licitação e a 

necessidade de capacidade técnica devido à longevidade contratual que os contratos das 

concessões de serviços públicos possuem, inclusive, distinguindo-se de algumas regras 

ligadas à licitação e contratos da Lei Federal nº8.666/93. Uma delas é a ampliação dos 

critérios de julgamentos
98

.  

Por outro lado, a lei determina encargos quando exige qualidade dos serviços públicos, 

normatizando o que seria analisado, tais como, a modicidade nas tarifas, a eficiência, a 

continuidade e a regularidade, dentre outros serviços, que devem ser objeto de controle 

perante os órgãos internos e externos. 

 A lei tradicional das concessões de serviço público traz consigo algumas 

peculiaridades contratuais não localizadas na Lei nº8.666/93. Isso se dá devido à importância 

na manutenção do equilíbrio financeiro e técnico que estes contratos devem possuir.  

  Os encargos do poder concedente se inserem neste rol do artigo 29, da Lei Tradicional 

de Concessões. O artigo estabelece deveres que o Poder Concedente deve cumprir, como o de 

fiscalização e inspeção da execução do serviço público, o que acaba refletindo na prestação de 

um serviço adequado. Ou seja, essas atividades administrativas devem ser realizadas pelo 

poder concedente periodicamente para verificar se o serviço está sendo prestado 

adequadamente. São inúmeros os dispositivos que conferem esse poder de fiscalização, 

inclusive, com o auxílio dos seus usuários (controle externo de resultado sobre as metas de 

qualidade que adiante será comentado). 

São estes os dispositivos dos artigos 3º, 23, VII, 29, I, 30 e parágrafo único; 31.  Veja 

que a lei confere inúmeros instrumentos para assegurar a prestação de um serviço adequado
99

.  

                                                           
98 Lei Federal nº8.987/1995, artigo 15 e incisos.   
99 Outros instrumentos também são identificados com esmero por Dinorá: 2. O poder concedente transfere ao concessionário 

a execução e não a titularidade do serviço para o particular, mantendo o Estado total disponibilidade sobre o serviço 

concedido. Por isso mesmo o concessionário o desempenhará se, quando, como e enquanto o Poder Público o desejar. Para 

tanto, dispõe o concedente de um conjunto de poderes sobre o serviço prestado pelo concessionário. A Lei nº8.987/95 
concentra a maioria deles sob o rótulo de “Encargos do Poder Concedente”, no artigo 29, dispositivo, este, que enumera 

diversas de suas atribuições. São os seguintes os poderes da concedente: a) Poder de inspeção e fiscalização, que o autoriza a 

acompanhar diretamente as atividades desenvolvidas pelo concessionário. A ele a Lei nº8.987 se refere em diferentes 

passagens. Assim, os artigos 3º, 29, I, 30 e parágrafo único; 31, V, 23, VII) b) Poder de alteração unilateral das cláusulas 
regulamentares, isto é, concernentes às condições do funcionamento, organização do serviço e desfrute pelos usuários, o que 

inclui as tarifas a serem cobradas. A lei acolheu-o de modo expresso ou implícito em diferentes artigos. Assim, artigo 9º, 

parágrafo 4º; inciso VII do artigo 18; inciso V do artigo 23; artigo 6º, parágrafos 1º e 2º. (GROTTI, Dinorá Musetti. A 

experiência brasileira nas concessões de serviço público. Disponível em: http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-
experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf. Acesso em: 09 dez.2015, p.4). 

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf
http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf
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 Outro ponto que deve ser inserido é a denominada política tarifária, que ganhou novos 

contornos com a atual ordem constitucional. Antes, nos termos da Constituição de 1967 

alterada pela Emenda nº69, estabelecia-se um direito subjetivo ao concessionário do serviço 

público de reequilibrar o contrato com base numa justa remuneração. Contudo, essa situação 

nunca refletia uma justa equação financeira real. Devido aos problemas nos reequilíbrios dos 

contratos e a regulamentação das tarifas, a Constituição Federal vigente abriu a possibilidade 

de outras formas na regulação dos preços ao estabelecer a política tarifária, trazendo mais 

isonomia e probidade na sua regulamentação. 

 A política tarifária acaba colocando uma forma de instrumentalizar políticas públicas, 

regular a escassez de bens e socializar o acesso do serviço público. Essa passagem é bem 

definida por Jacintho Silveira Dias de Arruda Câmara, que exemplifica outras formas para a 

regulação das tarifas: 

É possível que, por meio de uma redução artificial dos valores cobrados, se busque o 

controle inflacionário; tarifas módicas para categorias carentes podem ser 

conseguidas à custa da cobrança de valores mais altos de outros usuários; a 

contenção de gasto de um recurso escasso pode ser perseguida por meio do aumento 

de tarifas; inclusão social; incentivo à cultura, ao trabalho, ao lazer; enfim, um sem 

número de objetivos podem ser legitimamente buscados ao se disciplinar o regime 

tarifário de um determinado serviço público
100

. 

 

 Da mesma forma, Fernando Vernalha Guimarães estabelece a importância da política 

tarifária, destacando o seu cunho extrafiscal: 

 

Nem sempre a tarifa retrata o custo unitário do serviço público, considerando como 

uma unidade equivalente à distribuição do custo total do serviço (+ a margem de 

retorno do prestador) entre os usuários. É muito comum que o sistema tarifário de 

certos serviços públicos contemple objetivo extrafiscais, isto é, finalidade dissociada 

da equivalência do ´preço-tarifa com custo do serviço público. Quando isso ocorrer, 

diz-se que a tarifa cumpre uma função extrafiscal, não se prendendo exclusivamente 

à dimensão econômico-financeira subjacente ao uso do serviço público
101

.  

 

 A política tarifária inserida no artigo 13 da Lei Tradicional de Concessões estabelece 

vários sentidos na sua utilização, por isso, trata-se de prescrição autorizativa, podendo ser 

dispensada caso não haja necessidade pelo poder concedente e pode ser editada pelos entes 

locais, em especial, pelos municípios, para regular preços que detém total autonomia para 

                                                           
100 CÂMARA, Jacintho Silveira Dias de Arruda. Tarifa nas concessões. São Paulo: Malheiros, 2009, p.78 apud GROTTI, 

Dinorá Musetti. A experiência brasileira nas concessões de serviço público . Disponível em: 

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf. Acesso em: 

09 dez.2015, p.4.  
101 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de serviço público. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p.200. 

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf
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realizá-los, destacando-se a título de exemplo, a regulamentação das tarifas do transporte 

coletivo.
102

 

  Sua função não está associada tão somente às razões de natureza técnica ou 

regulatória, podendo ser inserida, como foi destacado na socialização do serviço público, 

estabelecendo a dispensa ou a diminuição das tarifas para aqueles mais carentes. Neste caso, 

estamos diante da modicidade tarifária, um dos elementos para consecução de um serviço 

adequado. Portanto, a política tarifária possui vetores que influenciam diretamente na 

manutenção de um serviço com qualidade.  

 As concessões de serviços públicos tradicionais perdem espaço quando ganha vigência 

a Lei Federal nº11.079/2004 com intuito de viabilizar a infraestrutura no Brasil com a 

participação do setor privado no desenvolvimento e expansão nos setores regulatórios. Um 

novo marco nos contratos administrativos é introduzido na busca de melhores qualidades nos 

setores regulados pelo Estado e sem que ele assumisse unicamente o patrocínio financeiro de 

contratos administrativos de grande vulto, comprometendo o seu orçamento.  

  Daí surgiu a ideia de parceria entre o setor público e o setor privado, referendado pela 

lei das parcerias público-privadas, que nas palavras de Marçal Justen Filho define-se: 

 

parceria público-privada é um contrato organizacional, de longo prazo de 

duração, por meio do qual se atribui a um sujeito privado o dever de executar 

obra pública e (ou) prestar serviço público, com ou sem direito à remuneração, 

por meio da exploração da infra-estrutura, mas mediante uma garantia especial e 

reforçada prestada pelo Poder Público, utilizável para a obtenção de recursos no 

mercado financeiro
103

. 

   

Já Diógenes Gasparini conceitua as PPPs como: 

 

[...] um contrato administrativo de concessão de serviço ou de obra pública, por 

prazo certo e compatível com o retorno do investimento, celebrado pela 

Administração Pública com certa entidade privada, remunerando-se o parceiro 

privado conforme a modalidade adotada, destinado a regular a implantação ou 
gestão de serviços mesmo com a execução de obras, empreendimentos ou outras 

atividades de interesse público
104

.  

 

                                                           
102 Concessão de serviço público municipal de transporte coletivo: revisão de tarifas: questionamento relevante da validade 

de cláusula do contrato de concessão que a determina sempre e conforme os mesmos índices da revisão das tarifas do mesmo 
serviço deferida no Município da Capital. O reajuste de tarifas do serviço público é manifestação de uma política tarifária, 

solução, em cada caso, de um complexo problema de ponderação entre a exigência de ajustar o preço do serviço às situações 

econômicas concretas do segmento social dos respectivos usuários ao imperativo de manter a viabilidade econômico-

financeira do empreendimento do concessionário: não parece razoável, à vista do artigo 30, V, CF, que o conteúdo da decisão 
política do reajustamento de tarifas do serviço de transportes de um Município, expressão de sua autonomia constitucional, 

seja vinculada ao que, a respeito, venha a ser decidido pela administração de outro. (BRASIL. RE 191.532, Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, j. 27-5-1997, Primeira Turma, DJ de 29-8-1997.) 
103 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p.549.  
104 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p.380. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=232220
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As Parcerias Público-Privadas se mostram uma modalidade de contratação entre o 

setor público e o setor privado, por meio de uma empresa privada ou um consórcio de 

empresas, em acordos de longo prazo, acima de 5 anos e até 35, visando fornecer um produto 

ou serviço, em que o parceiro privado é o responsável pelo financiamento do 

empreendimento. A remuneração só se efetiva após disponibilizar o serviço e segundo o seu 

desempenho na execução do contrato.  

  A formatação mais completa para organização do acordo é aquela na qual o parceiro 

privado projeta, constrói, financia, opera e mantém o empreendimento com ou sem 

participação do Estado. A sinergia ou a conjugação entre esses elementos é o que possibilita a 

obtenção de ganhos de eficiência e economicidade para os projetos até a sua execução e 

manutenção.  

  Neste contexto, diferencia-se da Lei Federal nº8.666/1993, por apresentar 

peculiaridades, dentre as quais, destacamos a distribuição dos riscos de forma mais equitativa, 

afastando-se do sistema tradicional pelo qual praticamente todos os riscos ordinários são 

assumidos pelo contratado.  

 O sistema de garantias deixa de ser unicamente em benesse ao Poder Público, 

ganhando reciprocidade; não exime o Poder Público dos seus deveres com respeito aos prazos 

e valores mínimos estabelecidos na lei
105

; essas garantias acabam trazendo parceiros privados 

que investem em infraestruturas só alcançáveis no setor privado, trazendo um benefício aos 

seus usuários.   

 Dentre as modalidades do sistema das parcerias público-privadas está a concessão 

patrocinada e a administrativa.
106

 

A primeira conceitua-se como um contrato administrativo que abrange concessões de 

serviços e de obras públicas, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários na 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Isso se traduz quando na 

contratação do parceiro particular para a construção e administração de uma rodovia, o 

pagamento deste se efetivará por meio de cobrança realizada pelos postos de pedágio. 

 Neste modelo de concessão, o contrato administrativo é tripartite, ou seja, existe uma 

relação de direitos e deveres entre a concedente (Poder Público), a concessionária (parceiro 

                                                           
105 Essas limitações encontram-se calcadas no parágrafo 4º do artigo 2º c/c com os artigos 4º, III e 5º, I, todos da Lei Federal 

nº11.079/2004, e são: de ordem patrimonial (é vedada a celebração de contratos administrativos, sob essa modalidade, com 

valores inferiores a R$ 20.000.000,00); de ordem temporal (o respeitar o lapso de tempo entre 05 a 35 anos, podendo ocorrer 

prorrogações, desde que não ultrapassem o prazo máximo fixado legalmente); a singularidade do objeto das Parcerias 
Público-Privadas, não podendo, desta forma, versar o contrato administrativo somente, por exemplo, no fornecimento de mão 

de obra ou na execução de obra pública (se assim ocorrer, estaremos diante de uma simples concessão regulamentada pela lei 

Federal nº8.987/1995); e, por fim, a natureza do objeto do contrato, não podendo, desta forma, serem transferidas atividades 

exclusivas do Estado, tais como as funções jurisdicionais, regulatórias e o poder de polícia.  
106 Lei Federal nº11.079/2004, artigo 2º, parágrafos 1º e 2º.  
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privado) e os usuários, sendo esta, uma característica da concessão de serviços públicos. Mas, 

nesta modalidade, há um diferencial. O parceiro privado recebe contraprestação pecuniária do 

ente público, além é claro, da cobrança de tarifa do usuário final. Diferencia-se da tradicional, 

em razão da sua dispensa de autorização legal específica para implementação de subsídio
107

. 

  Esta espécie de concessão é semelhante à tradicional, tanto é que a própria Lei das 

PPP´s subsidiariamente é aplicada nesta espécie (artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei Federal 

nº11.079/2004). Contudo, distingue-se na contraprestação de subsídios pelo ente público, isto, 

pois, existem empreendimentos que só pela cobrança de tarifas aos usuários tornaria 

impossível gerar receitas capazes de remunerar o que foi investido pelo parceiro privado
108

. 

   Nesta situação deverá o Poder Público realizar a contraprestação de subsídios pelo 

ente público, conforme leciona Fernando Vernalha Guimarães:  

 

Ocorre que o advento da Lei Geral de PPP – que instituiu modalidades de concessão 

cuja constante dos arranjos fáticos pressupostos está na existência de 

contraprestação pelo Poder Público como via (única ou complementar) de 

remuneração do concessionário –, se por um lado tem o efeito de confirmar sob um 

ângulo prático a viabilidade da hipótese de integrar à receita da concessão 

contraprestação pecuniária do Poder Público, por outro parece subtrair do modelo 

das concessões comuns essa vocação. A Lei nº11.079/2004 encerra uma nova 

solução normativa à questão, eliminando da composição remuneratória inerente à 

concessão comum de serviços públicos a hipótese de contraprestação pecuniária do 

Poder Público, a qual passou a figurar como elemento remuneratório (necessário) da 

concessão patrocinada
109

. 

 

 A concessão patrocinada muito se assemelha à tradicional, ressalvadas as 

peculiaridades referentes à contraprestação de subsídios pelo Poder Público. Cabe salientar 

que esse ponto foi uma das inovações da Lei de PPP´s e um dos motivos primordiais para 

enfrentar a crise fiscal e a baixa disponibilidade financeira.
110

  

  A segunda, a concessão administrativa, define-se como contrato de prestação de 

serviço em que a Administração Pública seja a usuária direta e indireta do serviço, ainda que 

                                                           
107 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP – Parceria Público-Privada: 

fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007, p.65. 
108 RIBEIRO, Maurício Portugal; PRADO, Lucas Navarro. Comentários à Lei de PPP – Parceria Público-Privada: 
fundamentos econômico-jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2007, p.65. 
109 GUIMARÃES, Fernando Vernalha.  Parceria Público-Privada: Caracterização dos tipos legais e aspectos nucleares de 

seu regime jurídico. 615 f. Tese (Doutorado em Direto) – Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba, 2008, p.212.  
110 As PPPS, portanto, se inserem num processo de evolução que se iniciou com as privatizações, prosseguiu com a outorga 

de concessões de serviço público e de serviço público precedida da execução de obra pública (chamadas concessões comuns 

pela Lei nº11.079, de 30 de dezembro de 2004 – Lei das PPPs), disciplinadas pelo Estatuto Geral das Concessões (Lei 

nº8.987, de 13.02.1995) e por diplomas legislativos pertinentes a setores específicos para desenvolvimento de projetos de 
infraestrutura e culmina com um marco legal aplicável às parcerias público-privadas, tendo entre seus objetivos fundamentais 

o de superar os sérios problemas de infraestrutura no Brasil num contexto de aperto fiscal e de baixa disponibilidade de 

recursos. Nessa trilha caminham Estados e Municípios. (GROTTI, Dinorá Musetti. A experiência brasileira nas concessões 

de serviço público. Disponível em: http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-
publico-artigo_0.pdf. Acesso em: 09 dez.2015, p.12. 

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf
http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf
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envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens (artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 

Federal nº11.079/2004).  Na definição de Fernando Vernalha Guimarães:  

 

Trata-se, portanto, de definição ampla, que pressupõe a prestação de serviços 

prestados diretamente ou indiretamente à Administração. Quando prestados 

diretamente, serão serviços gerais tomados pela Administração (à semelhança do 

que se passa com a prestação de serviços regulada pela Lei nº8.666/93). Já quando 

prestados indiretamente à Administração, estarão endereçados diretamente aos 
administrados, figurando, daí a Administração como usuária indireta. Nesta 

hipótese, o objeto da concessão administrativa poderá envolver a prestação de 

serviços públicos econômicos (passíveis da aplicação do sistema tarifário) ou de 

outros serviços não-tarifáveis (técnica ou juridicamente) prestados aos usuários, mas 

tomados (remunerados) pela Administração.
111

 

 

 Na concessão administrativa, quando o Poder Público fica como usuário direto, os 

custos contratuais estão integralmente sob sua responsabilidade, o que muito se assemelha aos 

contratos administrativos ordinários que fazem a prestação material do serviço, retirando toda 

a noção tradicional da distinção entre o contrato administrativo de concessão das demais 

espécies contratuais ordinárias
112

. Essa concessão é chamada por Carlos Ari Sundfeld como 

concessão administrativa de serviço ao Estado, na medida em que as utilidades são oferecidas 

diretamente à Administração Pública
113

. 

  Por outro lado, existe a situação em que a Administração Pública é usuária indireta, 

quando executado o serviço pelo parceiro particular sem nenhum custo ao usuário. Esse 

modelo é totalmente distinto das concessões tradicionais, já que não envolve a remuneração 

direta pelo usuário do serviço ao concessionário. A remuneração é composta pela prestação 

pecuniária do Poder Público junto ou não com as receitas alternativas. 

  Neste caso, o custo é solvido pela Administração Pública concedente integralmente ou 

em parte, pois o restante é coberto por receitas alternativas. É o que ocorre com o contrato de 

concessão do serviço de transporte coletivo urbano, quando o usuário, por questões de política 

tarifária, não paga pelo deslocamento. O custo seria suportado inteiramente pela 

Administração Pública ou em conjunto com receitas alternativas, tais como a publicidade nos 

ônibus e nas paradas. Nesta situação aplica-se as regras de política tarifária que acabam 

trazendo benefícios para o alcance da modicidade tarifária, ocasionando um serviço adequado.  

                                                           
111 GUIMARÃES, Fernando Vernalha.  Parceria Público-Privada: Caracterização dos tipos legais e aspectos nucleares de 
seu regime jurídico. 615 f. Tese (Doutorado em Direto) – Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba, 2008, p.308-9. 
112 Nos simples contratos de prestação de serviço o prestador do serviço é simples executor de matérias para o Poder Público 

contratante. Daí que não persiste sempre o Poder Público contratante. 
113 SUNDFELD, Carlos Ari. Guia jurídico das parcerias público-privadas. São Paulo: Malheiros, 2005, p.29-30.  
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 Ambas as modalidades de parcerias público-privadas objetivam, primordialmente, o 

atendimento da sustentabilidade financeira e as vantagens socioeconômicas dos projetos na 

busca de desenvolvimento das infraestruturas deficientes ainda no Brasil
114

. 

   Assim, busca-se a eficiência existente no setor privado, diga-se de passagem, 

tecnologia de última geração e aporte de recursos financeiros. Entretanto, se distinguem, já 

que a “administrativa”, ao contrário da “patrocinada” não apresenta qualquer contrapartida 

por parte da coletividade, sendo suportada totalmente a remuneração do contratado pelo 

Estado. 

  Assim, foi iniciada pela lei tradicional de concessão a delimitação jurídica da 

prestação do serviço adequado, consignando ainda em seu texto a proteção dos direitos do 

usuário e as regras de política tarifária.  

  Inicia-se, assim, um novo marco no direito administrativo com a finalidade de 

proteção aos administrados, inclusive, influenciados pela definição de consumidor advinda da 

Lei Federal nº8.078/1990. 

  Conclui-se, portanto, que as modalidades de concessão de serviços públicos foram 

ampliadas, justamente para ocasionar melhoras nas infraestruturas dos serviços públicos no 

país,
115

destacando-se o processo de desestatização instituído pela Lei Federal nº8.031, de 12 

de abril de 1990 (Plano Nacional de Desestatização) e depois, completado pelo surgimento da 

Lei de Parcerias Público-Privadas (Lei nº11.079/2004) que viabilizou garantias públicas e 

contraprestações financeiras que acabaram atraindo mais parceiros privados a investirem no 

Brasil.   

   

2.4.1.3   Concessão pelo município de serviço público de transporte 

 

 No Brasil, à luz do que a Constituição Federal determina, compete à União 

privativamente decidir sobre as diretrizes da política nacional de transportes, bem como sobre 

trânsito e transporte. Veja que o legislador constitucional preocupou-se com a colocação da 

                                                           
114 As parcerias público-privadas se inserem num processo de evolução que se iniciou com as privatizações, prosseguiu com 

a outorga de concessões de serviço público e de serviço público precedida da execução de obra pública (chamadas 

concessões comuns pela Lei nº11.079, de 30 de dezembro de 2004 – Lei das PPPs), disciplinadas pelo Estatuto Geral das 
Concessões (Lei nº8.987, de 13.02.1995) e por diplomas legislativos pertinentes a setores específicos para desenvolvimento 

de projetos de infraestrutura e culmina com um marco legal aplicável às parcerias público-privadas, tendo entre seus 

objetivos fundamentais o de superar os sérios problemas de infraestrutura no Brasil num contexto de aperto fiscal e de baixa 

disponibilidade de recursos. Nessa trilha caminham Estados e Municípios. (GROTTI, Dinorá Musetti. A experiência 

brasileira nas concessões de serviço público. Disponível em: http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-

brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf. Acesso em: 09 dez.2015, p.42-3).  
115 Essa tendência foi influenciada com as diretrizes momentâneas vividas no Brasil na década de 1990, traçadas para 

equilibrar os modelos mal-sucedidos experimentados: centralização do serviço público e a sua descentralização sob modelo 
de transferência a empresas públicas estatais. 

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf
http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experiencia-brasileira-concessoes-servico-publico-artigo_0.pdf
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União
116

 para estabelecer uma regra matriz para todos os entes que participam na formação e 

execução do transporte em geral. 

 Mas foi no artigo 178 da Constituição Federal, com a nova redação dada pela Emenda 

nº7 de agosto de 1995, norma de eficácia limitada, que se estabeleceu a criação de uma lei de 

caráter nacional que ordena os transportes aéreo, aquático e terrestre. Ou, melhor dizendo, que 

as regras de política nacional de transporte somente competiriam privativamente à União 

realizar estabelecendo normas gerais. 

 Assim, foi criada a Lei Federal com caráter nacional nº10.233/2003 que regulamentou 

o artigo 178 da Constituição e estabeleceu diretrizes gerais sobre o transporte, dentre os quais, 

destacamos o transporte terrestre urbano. 

  Ao estabelecer regras, a lei indicou quais os serviços que seriam delegáveis por 

concessão, permissão ou pela mera autorização. Veja que, quando se tratar de exploração de 

infraestrutura de transporte público, precedida ou não de obra pública, e de prestação de 

serviços de transporte associados à exploração da infraestrutura, necessariamente, esse serviço 

somente poderá ser realizado por meio de concessão
117

, em que exclusivamente teremos um 

contrato, cuja concessionária será pessoa jurídica. 

 Caso não exista a realização de infraestrutura, teremos o serviço prestado por meio de 

permissão
118

 e, por fim, por meio de autorização, quando se tratar de: (I) prestação não regular 

de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros; (II) prestação de serviço de 

transporte aquaviário; (III) exploração de infraestrutura de uso privativo; e (IV) transporte 

ferroviário de cargas não associado à exploração da infraestrutura ferroviária, por operador 

ferroviário independente, o transporte rodoviário de passageiros, sob regime de afretamento 

dentre outras estabelecidas na citada lei.
119

 

 Veja que ao regulamentar o artigo 178 da Constituição Federal, que trata do serviço de 

transporte, a Lei Federal nº10.233/03 coloca que somente serão prestados por meio da 

concessão, os serviços que envolvem diretamente a exploração de infraestrutura ligada à 

prestação do serviço de transporte.
120

 

 Diante do conteúdo legal, percebe-se que os transportes terrestres, aquaviário, 

ferroviário, quando exigirem infraestrutura ou esta cumulada com a prestação de serviço 

deverão ser delegados por meio de concessão.  

                                                           
116 Artigo 22 – Compete privativamente à União legislar sobre: IX – diretrizes da política nacional de transportes; XI – 

trânsito e transporte.  
117Artigo 13, I c/c artigo14, I da Lei Federal nº10.233/03.  
118Artigo 13, IV – permissão, quando se tratar de prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros 

desvinculados da exploração da infraestrutura e artigo 14, IV.    
119 Artigo 13, V e alíneas c/c artigo14, III.   
120 Artigo 13 e 14, I da Lei Federal nº10.233/2001.  
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 Dentro dos municípios, nem todos os serviços públicos serão a ele atribuídos, somente 

de interesse local em razão de sua competência constitucional inserida no artigo 30 da 

Constituição Federal. Com base nessa determinação, e por uma questão de interpretação 

constitucional, alguns serviços serão excluídos da competência municipal, como o ferroviário 

e o aquaviário
121

, que serão mantidos na competência da União. 

Assim, com base no interesse local, o município tem o deve de prestar o serviço 

público. Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, o critério do interesse local configura-se: 

    

O critério do interesse local é sempre relativo ao das demais entidades estatais. Se 

sobre determinadas matérias predomina o interesse do Município em relação aos 

estados-membros e ao da União tal matéria é da competência do Município; se seu 

interesse é secundário comparativamente com o das demais pessoas administrativas 

a matéria refoge da sua competência privativa, passando para a que tiver interesse 

predominantemente a respeito do assunto. A aferição, portanto, da competência 

municipal sobre serviços públicos locais há de ser feita em cada caso concreto, 

tomando-se como elemento aferidor o critério de predominância de interesses, e não 

da exclusividade, em face das circunstâncias de lugar, natureza e lugar
122

. 

 

Celso Ribeiro Bastos, por sua vez, assim define interesse local: “Os interesses locais 

dos Municípios são os que entendem imediatamente com as suas necessidades imediatas e, 

indiretamente, em maior ou menor repercussão, com as necessidades gerais”
123

. 

Alexandre de Moraes esclarece o referido conceito da seguinte forma:  

 

Apesar de difícil conceituação, interesse local refere-se àqueles interesses que 

disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas dos municípios, 

mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional (Estados) ou geral 

(União), pois, como afirmado por Fernanda Dias Menezes, ‘‘é inegável que mesmo 

atividade e serviços tradicionalmente desempenhados pelos municípios, como 

transporte coletivo, polícia das edificações, fiscalização das condições de higiene de 

restaurante e similares, coleta de lixo, ordenação do uso do solo urbano, etc., dizem 

secundariamente com o interesse estadual e nacional
124

.  

 

Dessa forma, excluídas as tradicionais e reconhecidas hipóteses de interesse local 

expressas, como o serviço de transporte de passageiros (foco deste trabalho), as demais 

deverão ser analisadas, caso a caso, vislumbrando-se qual o interesse predominante (princípio 

da predominância do interesse).  

No caso de transporte público, pela regra descrita no artigo 30, V, da Constituição 

Federal, o transporte de passageiros coletivo é expressamente competência dos Municípios. 

Tanto é que o Supremo Tribunal Federal assim julgou: 

                                                           
121 Artigo 21, XII, alínea “d” da Constituição Federal de 1988.  
122 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 12.ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p.316.  
123 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 14.ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p.277. 
124 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, p.301.  
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Não vislumbro, no texto da Carta Política, a existência de obstáculo constitucional 

que possa inibir o exercício, pelo Município, da típica atribuição institucional que 

lhe pertence, fundada em título jurídico específico (CF, artigo 30, I), para legislar, 

por autoridade própria, sobre a extensão da gratuidade do transporte público coletivo 

urbano às pessoas compreendidas na faixa etária entre sessenta e sessenta e cinco 

anos. Na realidade, o Município, ao assim legislar, apoia-se em competência 

material – que lhe reservou a própria CR – cuja prática autoriza essa mesma pessoa 

política a dispor, em sede legal, sobre tema que reflete assunto de interesse 

eminentemente local. Cabe assinalar, neste ponto, que a autonomia municipal se 

erige à condição de princípio estruturante da organização institucional do Estado 

brasileiro, qualificando-se como prerrogativa política, que, outorgada ao Município 

pela própria CR, somente por esta pode ser validamente limitada. (RE 702.848, rel. 

min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 29-4-2013, DJE de 14-5-
2013.) 

 

Assim, a Constituição Federal consignou a prestação de serviço de transporte coletivo 

pelo Município, em nível constitucional, colocando-o entre os mais relevantes à sociedade. 

Sob a modalidade de concessão, é necessário realizar infraestrutura cumulada com a 

exploração ou somente a primeira. A concessão somente poderá ser utilizada caso haja essas 

situações pautadas na lei. 

 O município poderá delegar o serviço de transporte por meio das concessões 

tradicionais (Lei Federal nº8.987/1995) ou sob o manto das concessões da lei das Parcerias 

Público-Privadas, ou criar pessoas jurídicas para prestar o serviço público, mediante a outorga 

da titularidade e da execução do serviço (autarquias) ou só a execução do serviço (empresas 

públicas). No Município de São Paulo, em razão da sua dimensão populacional, foi 

descentralizado o serviço de transporte à SPTRANS em 8 de março 1995
125

. 

 Com a criação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, os Munícipios acabaram 

assumindo tecnicamente nas concessões de serviço público de transporte mais 

responsabilidades e metas, aumentando o nível no atendimento da qualidade do serviço 

público de transporte local.  Dispõe o artigo 2º da Lei Federal nº12.587/2012: 

 
Artigo 2º – A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir 

para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que 

contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de 

desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do 
Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. 

   

 Em outras passagens da Lei de Mobilidade Urbana, o legislador define o conceito de 

infraestrutura e do serviço público de transporte coletivo: 

 

                                                           
125 A São Paulo Transporte S.A. (SP Trans) é a denominação adotada em 8 de março de 1995 para a municipal autárquica que 

tem por finalidade a gestão do sistema de transporte público por ônibus em São Paulo. Foi fundada a partir da Companhia 

Municipal de Transportes Coletivos. (Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_Transporte. Acesso 
em: 08 dez.2015). 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28re%29%28702848%2ENUME%2E+OU+702848%2EDMS%2E%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/pbbjs2x
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1995
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Municipal_de_Transportes_Coletivos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Municipal_de_Transportes_Coletivos
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_Transporte
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Parágrafo 3º – São infraestruturas de mobilidade urbana: I – vias e demais 

logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias e ciclovias; II – 

estacionamentos; III – terminais, estações e demais conexões; IV – pontos para 

embarque e desembarque de passageiros e cargas; V – sinalização viária e de 

trânsito; VI – equipamentos e instalações; e VII – instrumentos de controle, 

fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações. 

Artigo 4º [...] VI – Transporte público coletivo: serviço público de transporte de 

passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com 

itinerários e preços fixados pelo poder público.  

 

 Diante deste contexto, percebe-se a importância atribuída pelo legislador aos 

Municípios na realização das concessões de serviço público de transporte, conferindo a estes 

entes públicos inúmeras exigências na busca da prestação eficiente do serviço público, 

considerado um dos mais essenciais à população. 

 Assim, todas as fases, da licitação à delegação
126

 da concessão, devem seguir os 

critérios objetivos impostos pela Lei de Mobilidade Urbana que normatizou critérios 

extrajurídicos ligados à área econômica e administrativa. Alguns deles já existem nas leis 

federais. Como exemplo, citamos a política tarifária (artigo 8º), a prestação do serviço 

adequado (artigo 14), a inclusão social (sociabilização do serviço público) e o regime de 

receitas alternativas (artigo 9º, parágrafo 1º).  

  Outros são novidades que acabam trazendo conceitos extrajurídicos a serem vistos no 

controle da prestação do serviço público, tais como: (artigo 8º, IX) – estabelecimento e 

publicidade de parâmetros de qualidade e quantidade na prestação dos serviços de transporte 

público coletivo, (artigo 10, I) – fixação de metas de qualidade e desempenho nos editais de 

licitação e minutas contratuais anexas, inclusive, seus instrumentos de controle e avaliação, 

direitos dos usuários: (I) assegurar qualquer subsídio tarifário ao custeio da operação do 

transporte público coletivo em contrato, com base em critérios transparentes e objetivos de 

produtividade e eficiência, especificando, minimamente, o objetivo, a fonte, a periodicidade e 

o beneficiário, conforme os artigos 8º e 9º desta Lei (artigo 10, parágrafo único); (II) 

informação acessível dos padrões preestabelecidos de qualidade e quantidade dos serviços 

ofertados, bem como os meios para reclamações e respectivos prazos de resposta , além da 

exigência de estudos.   

 Percebe-se, então, que houve uma inovação da Lei de Mobilidade Urbana no sistema 

de controle da prestação do serviço público de transporte, já que acaba ampliando a sua 

análise não só ligada à legalidade, mas, sob o controle de resultados, ao normatizar metas de 

qualidade e desempenho, inclusive, colocando mecanismos de controle externos e internos 

                                                           
126 A lei em seu artigo 9º utiliza incorretamente o termo outorga mediante lei a empresas públicas ou pessoas jurídicas de 
direito público (autarquias). 
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para a boa prestação do serviço público de transporte urbano. Essas metas ligadas a ciências 

tecnológicas, econômicas e financeiras que ganharam existência jurídicas (normatização) 

serão analisadas concretamente no próximo capítulo sobre o controle.  
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3   CONTROLE 

 

3.1  Conceito (breves considerações) 

 

 No presente capítulo será tratada a acepção do termo controle e as formas de controle 

de qualidade na esfera administrativa, especificamente nas concessões de serviço público 

municipal. Será abordado, ainda, o exercício do controle externo pelo Poder Judiciário, Poder 

Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas e o controle popular.  

 Antes de se adentrar no tema, pretende-se apontar a etimologia da denominação 

“controle” e a abrangência do termo, além da sua relevância sistemática para o direito. 

 Tratar-se-á aqui das formas de controle de qualidade nas concessões de serviço 

público. O controle do Poder Público, como etapa de sua evolução, a profissionalização dos 

órgãos de controle e dos instrumentos legais jurídicos que auxiliam no controle, não só 

voltados à análise da legalidade estrita, mas também sob a ótica do controle da eficiência na 

busca da melhor qualidade dos serviços públicos, entendido como um controle de resultados, 

especialmente nas concessões municipais de transportes, pela normatização de metas de 

qualidade na Lei de Mobilidade Urbana.  

 Cabe ainda ressaltar que se coloca no presente capítulo o estudo da Função 

Regulatória exercida pelas agências reguladoras, tendo em vista a acepção lato sensu dada ao 

conceito de controle e, porque essas autarquias especiais acabam realizando uma espécie de 

controle sobre as atividades e serviços que fiscalizam, especialmente sobre os resultados e se 

isso pode ser considerado controle de qualidade.   

 Quanto à sua etimologia, a palavra controle tem origem no latim roulum, em francês 

rôle, e designa o rol ou registro duplo. Este termo deu origem ao verbo contreroller, que 

indicava, propriamente, “inscrever no registro de controle”. No sentido figurado significa 

exame ou censura. Esse é o sentido básico pelo qual o direito francês o classifica como 

atividade de fiscalização ou verificação, sentido que nos interessa neste trabalho
127

.  

 Toda e qualquer administração na qual há bens exige controle, sob pena de 

perecimento daquilo que forma esse patrimônio. No plano individual privado, os critérios de 

administração de despesas e receitas estão reservados à livre disposição do indivíduo, 

ressalvadas as exceções que o ordenamento jurídico regula às disposições patrimoniais, 

mormente quando há ausência ou vício na manifestação de vontade. 

                                                           
127 COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 2.ed. São Paulo: RT, 1997, p.10-1.  
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 No aspecto público, o controle do patrimônio público assume maior relevância, pois se 

trata de administrar bens, direitos e interesses que pertencem à coletividade, a terceiros. A 

Constituição Federal vigente, logo em seu preâmbulo, estabelece que o Brasil assume a feição 

de um Estado Democrático, e repete esta assertiva no artigo 1º, qualificando o Estado 

brasileiro como Democrático de Direito. 

 Estas primeiras linhas do artigo 1º da Constituição já nos permitem aferir a 

necessidade de maior atenção para a questão do controle da Administração Pública pelo 

cidadão, pois o princípio democrático que inaugura o Estado brasileiro exige que sejam 

franqueados aos cidadãos os meios necessários para a participação democrática na gestão 

pública. 

 A participação democrática pode se dar de forma direta ou indireta. Há instrumentos 

de controle direto dos assuntos públicos pelo cidadão, como, por exemplo, as audiências 

públicas realizadas no controle do orçamento e a criação de conselhos para debate de assuntos 

de interesse da coletividade. E existe, também, a determinação de criação de instituições e 

órgãos públicos que se encarregam de efetuar este controle democrático, como o Ministério 

Público e os Tribunais de Contas. Estes são exemplos de órgãos que exercem o controle 

externo. Adotando-se a distinção efetuada por Celso Antônio Bandeira de Mello, tem-se que: 

 
A Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, sujeita-se a controles 

internos e externos. Interno é o controle exercido por órgãos da própria 

Administração, isto é, integrantes do aparelho do Poder Executivo. Externo é o 

efetuado por órgãos alheios à Administração. 
128

 

 

 Esta afirmação é corroborada pelo disposto no parágrafo único do artigo 1º da 

Constituição Federal, que estabelece: “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.
129

 

 Ainda, a Constituição Federal no artigo 74, determina a criação de um sistema 

integrado de controle interno em todos os Poderes da República, ou seja, no Legislativo, no 

Executivo e no Judiciário. Acrescenta, ainda, o inciso IV do mesmo artigo, que o Estado 

deverá prestar apoio ao controle externo. E por fim, o parágrafo 1º do artigo mencionado 

confere a todo e qualquer cidadão a legitimidade para informar quaisquer irregularidades ou 

ilegalidades ao Tribunal de Contas da União.  

 A finalidade do controle é a de assegurar que a Administração atue em consonância 

com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como a legalidade, 

                                                           
128 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p.963. 
129 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Organização dos textos, notas 
remissivas e índices por Yussef Said Cahali. 16.ed. São Paulo: RT, 2014. 
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moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação, impessoalidade. Em determinadas 

circunstâncias, abrange também o controle chamado de mérito e que diz respeito aos aspectos 

discricionários da atuação administrativa
130

.  

 O controle na Administração Pública teve sempre como base o princípio da legalidade. 

Com a evolução e busca pela própria Administração de propiciar a qualidade no serviço 

público e demais atividades estampadas na ordem constitucional vigente, impulsionou-se o 

advento da Emenda Constitucional nº19 de 1998, que inseriu o parágrafo 3º no artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988, estabelecendo garantias, bem como a constitucionalização do 

princípio da eficiência
131

, que a cada tempo vem assumindo espaços novos. A título de 

exemplo, citemos a definição de serviço adequado que o contempla.  

 Em termos constitucionais, a Emenda nº19/1998 ampliou o campo de controle 

colocando também como uma espécie deste não só a análise da legalidade, como também de 

melhorias materiais e a busca da qualidade no serviço público. Criou-se uma espécie de 

controle com a participação popular que infelizmente ainda não foi adequadamente 

regulamentada pelo legislador infraconstitucional. Embora não regulamentado, cabe ao Poder 

Judiciário realizar esse controle com a aplicação das normas e regras contidas no Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor, exatamente para não deixar desamparado o usuário em 

razão da anomalia dolosa do Legislativo.  

 Na visão do Direito Administrativo Global
132

, o controle transcende fronteiras, não se 

limitando apenas ao âmbito interno do Poder Público ou externo pelos órgãos institucionais 

criados para este fim. Forma-se, neste campo doutrinário, uma espécie de controle que 

transcende Estados, ampliando-se os termos e acordos internacionais a fim de que se 

mantenha uma administração honesta, proba e que atenda aos sujeitos que dela necessitam. 

 Nessa órbita, com arrimo em princípios administrativos, propõe-se sistematizar o 

fragmentário conjunto de normas jurídicas, cujo campo de incidência, relacionado a 

expressões da ação administrativa e à regulação dos mais diversos temas afetos à humanidade, 

exorbita das fronteiras, quer da internacionalidade (transcendendo o âmbito das relações entre 

Estados nacionais demarcadas pelo Direito Internacional, máxime pelo Direito dos Tratados), 

quer da estatalidade (ultrapassando os limites dos ordenamentos jurídicos internos, 

notadamente dos direitos positivos dos Estados, ao ir além do raio de alcance das normas 

                                                           
130 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 11.ed. São Paulo: Atlas, 1999, p.593. 
131 A Emenda Constitucional nº19, de 4-6-98, inseriu o princípio da eficiência entre os princípios constitucionais da 
Administração Pública, previsto no artigo 37, caput. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14.ed. São 

Paulo: Atlas, 2002).  
132 Um exemplo prático sobre essa visão de controle é o caso de corrupção no Brasil na Petrobrás conhecido como Operação 

Lava Jato, que conta com a colaboração da Justiça suíça, norte-americana e de outros países nos quais estão sendo 
localizados valores provenientes de corrupção em licitações públicas. 
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jurídicas concebidas e prescritas pelos Estados nacionais e entes político-administrativos 

internos), quer da transnacionalidade (desbordando o âmbito da interação, em redes 

transnacionais, de agentes estatais com atores privados e organizações não 

governamentais)
133

.  

Quanto aos “quase” controles, acompanha-se o entendimento de que não são 

verdadeiros controles por lhes faltar o elemento caracterizador, que é o poder de controlar, de 

alterar ou de corrigir um determinado ato, faltando-lhe também o poder de punir. São 

definidos pela doutrina como quase-controles
134

, controles extraorgânicos
135

, pré-controles, 

controles sem efeitos diretos ou controles indiretos ou sem poder de correção (Martin 

Ibler)
136

.  

 Neste quadro, carecem de poder para produção de efeitos próprios de controle, sendo 

dependentes de outros atos concretos. Apesar de sua importância, não são, portanto, controles 

no sentido próprio, ou seja, de efetivamente “adotar medida ou proposta em razão do juízo 

formado”
137

.  

 A noção de controle, para os fins do presente trabalho, é aquela desenvolvida pela 

doutrina no sentido da atuação da Administração Pública na busca de resultados 

parametrizados pela qualidade do serviço público adequado.  

  Neste capítulo será demonstrado que o controle foi ampliado em seu fundamento, 

modo e momento de sua efetivação, no campo das concessões de serviços públicos, tendo em 

vista a inserção de conceitos na legislação federal até então extrajurídicos que estabelecem 

metas de qualidade ligadas a questões financeiras e técnicas da administração, bem como a 

positivação de instrumentos de controle externo ligados ao usuário do serviço (instrumentos 

populares) que se denominam como uma espécie de controle de resultados na busca da 

qualidade do serviço público. 

 

3.2  Controle da administração pública 

  

  Os tipos e formas de controle da atividade administrativa variam segundo o Poder, 

órgão ou autoridade que o exercita ou o fundamenta, ou o modo e o momento de sua 

efetivação. Assim, temos que considerar com precedência sobre os demais, por sua 

                                                           
133 FROTA, Hidemberg Alves da. O controle no espaço administrativo global. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2319-0558.v2n2p469-508. Acesso em: 18 ago.2015. 
134 MEDAUAR, Odete. Controle da administração pública. São Paulo: RT, 1993, p.32. 
135 MEDAUAR, Odete. Controle da administração pública. São Paulo: RT, 1993. 
136 MEDAUAR, Odete. Controle da administração pública. São Paulo: RT, 1993, p.52 e seguintes. 
137 MEDAUAR, Odete. Controle da administração pública. São Paulo: RT, 1993, p.32. 

http://dx.doi.org/10.11606/issn.2319-0558.v2n2p469-508.%20Acesso%20em:
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permanência e amplitude, o controle da Administração sobre seus atos e agentes (controle 

administrativo ou executivo)
138

. 

  Pois bem, Maria Sylvia Zanella Di Pietro define controle administrativo como “[...] o 

poder de fiscalização e correção que a Administração Pública (em sentido amplo) exerce 

sobre sua própria atuação, sob os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria ou 

mediante provocação.”
139

 

 José dos Santos Carvalho Filho conceitua o que chama de controle da Administração 

Pública como “[...] o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais 

se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das 

esferas de Poder”.
140

 Hely Lopes Meirelles esclarece que “Controle, em tema de 

administração pública, é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão 

ou autoridade exercem sobre a conduta funcional do outro”.
141

 Importante ressaltar que 

Meirelles não inclui em seu conceito o controle externo, mas afirma:   

 

Controle administrativo é todo aquele que o Executivo e os órgãos de administração 

dos demais Poderes exercem sobre suas próprias atividades, visando mantê-las 

dentro da lei, segundo as necessidades do serviço e as exigências técnicas e 
econômicas de sua realização, pelo que é um controle de legalidade e de mérito.

142
 

 

 Nos termos do que esclarece Fernando Rodrigues Martins: “O controle da 

Administração nada mais é que a fiscalização exercida pelo Poder Público ou pelo cidadão 

quanto à atuação dos diversos órgãos da Administração direta ou indireta, de qualquer esfera 

federativa ou de qualquer Poder”.
143

  

 O controle pode ser definido como o poder de fiscalização e correção que a 

Administração Pública (em sentido amplo) exerce sobre a sua própria atuação, sob o aspecto 

da legalidade e mérito, por iniciativa própria ou mediante provocação. Esse controle na esfera 

federal é denominado supervisão ministerial pelo Decreto-Lei Federal nº200, de 25-2-67 no 

âmbito da Administração Central. 

                                                           
138  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 24.ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p.637. 
139  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2015, p.793. 
140 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 21.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, 
p.893. 
141  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32.ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.663. 
142  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32.ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.668-669. 
143 MARTINS, Fernando Rodrigues. Controle do patrimônio público: comentários à lei de improbidade administrativa. 
3.ed. São Paulo: RT, 2009, p.314. 
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 Odete Medauar
144

 aponta pelo menos seis acepções para a palavra controle, sendo 

elas: (a) dominação; (b) direção; (c) limitação; (d) vigilância ou fiscalização; (e) verificação; 

(f) registro.   

 Cada autor define o controle buscando linhas diferentes. Portanto, será utilizada no 

presente trabalho a definição de controle interno e externo no sentido de fiscalização, não só 

quanto à legalidade, mas também quanto aos resultados, sob a ótica da qualidade do serviço 

público, em especial, do de transporte municipal. 

 

3.2.1  Controle interno 

 

  O controle da Administração pode ser conceituado de acordo com inúmeras 

classificações. Como já exposto, Celso Antônio Bandeira de Mello classifica o controle em 

interno – aquele realizado pela própria Administração e o externo – conferido por órgãos 

alheios à Administração, posição que seguiremos e concentraremos nossos estudos.  

O controle interno encontra-se expressamente previsto no artigo 74 da Constituição 

Federal: 

Artigo 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: I – avaliar o 

cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e dos orçamentos da União; II – comprovar a legalidade e avaliar os 

resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação 

de recursos públicos por entidades de direito privado; III – exercer o controle das 

operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; 

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 

 Essa espécie de controle das atividades administrativas dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário surgiu na Constituição Federal de 1967, onde havia expressa a 

possibilidade de criação de mecanismos de controle, mas era uma mera faculdade do ente 

público, conforme estampado no artigo 70 “[...] sistemas de controle interno instituídos por 

lei”. Assim, verificou-se que houve omissão de determinados entes que entederam por bem 

não criar esse controle administrativo. A atual Constituição Federal foi além, delineou dentro 

do seu texto, além da sua criação, quais seriam suas diretrizes e metas. Portanto, a atual 

Constituição deu status constitucional a essa espécie de controle.  

O controle realizado pelos órgãos internos se pauta nas diretrizes constitucionais que 

determinam a avaliação no cumprimento de metas, da legalidade, comprovação dos resultados 

ligados a operações de crédito e gestão patrimonial, financeira e orçamentária. Não deixam de 

                                                           
144 MEDAUAR, Odete. Controle da administração pública. São Paulo: RT, 1993, p.14 e seguintes.  
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ser atividades de verificação desenvolvidas por órgãos dos departamentos integrantes da 

própria Administração sobre os atos por esta praticados. 

 Na conformidade do Decreto-Lei Federal nº200/1967, o controle será abrangente dos 

aspectos administrativos, orçamentários, patrimonial e financeiro, tendo por principais 

objetivos assegurar, em cada Ministério, a observância da legislação e dos distintos órgãos e 

harmonizá-las com os demais Ministérios, avaliar a atuação dos órgãos supervisionados, 

fiscalizar a aplicação de recursos públicos e sua economicidade
145

. 

 A característica marcante do sistema de controle interno é que ele se dá no âmbito da 

própria atividade administrativa e em cada um dos Poderes da Constituição Federal. Sua 

amplitude vai além da legalidade, abarcando também a legitimidade
146

 dos atos praticados na 

consecução da atividade administrativa.    

 Assim, fica claro que o controle interno da atividade administrativa, para se 

consolidar, deve observar as regras de direito financeiro referentes ao orçamento público. 

Essas regras encontram-se estampadas na Lei de Finanças Públicas (Lei Federal 

nº4.320/1964) e na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº101/2000) que 

fixam obrigações e metas que devem ser cumpridas pelo Poder Público.  

 Portanto, o controle interno é aquele desenvolvido por órgãos, departamentos, 

secretarias e Ministérios em ordem escalonada, tendentes a fiscalizar a atividade 

administrativa com base na Constituição Federal e essencialmente na legalidade. Aliás, o 

controle sempre deve se pautar em atividade administrativa ditada integralmente por lei ou em 

norma secundária que não a contrarie.  

  Aqui citamos Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem a Administração no 

exercício da função administrativa se pauta por poderes instrumentais: 

 
Visto que na ideia de função o dever é que é predominante visto que o poder a ele 

ligado cumpre um papel instrumental, ancilar, percebe-se também que os “poderes” 

administrativos, em cada caso, não têm porque comparecer além da medida 

necessária para o suprimento da finalidade que os justifica.
147

 

   

                                                           
145BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p.965.  
146 A expressão legitimidade é mais ampla do que a mera legalidade. É ilegal o ato que afronta o disposto em lei. A 

legitimidade vai além. Um ato pode ser ilegal, mas não ser legítimo por estar em descompasso com os valores fundamentais 
da coletividade. Destarte, um dispêndio excesso com atividade de representação ou mesmo com cerimônia festiva, embora 

regulares do ponto de vista legal, visto que financiados por verbas competentes do orçamento, podem ter a sua legitimidade 

questionada. (BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1991, p.87-

9).      
147 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.863. 
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Portanto, o controle só se desdobra em elementos da lei ou em normas de caráter 

secundário que não a contrariem. Seus limites são o princípio da legalidade e a legitimidade 

dos atos administrativos realizados, o que será esmiuçado em título próprio. 

 Apesar desta limitação normativa que o controle administrativo interno deve observar, 

seu papel está sendo ampliado a cada dia, em especial, no campo das concessões. Isso porque, 

a legislação afeta a este tipo de prestação indireta do serviço público vem inserindo elementos 

de outras ciências para apurar a qualidade do serviço que se presta. Assim, o controle 

administrativo interno, como também o externo, vem recebendo mais elementos técnicos, 

econômicos, financeiros e administrativos com o intuito de melhorar a prestação do serviço 

público. 

 Esse fenômeno acabou ganhando importância na parametrização legal do conceito de 

serviço adequado pela Lei de Concessões e, pelas metas e padrões de qualidade exigidos na 

Lei de Mobilidade Urbana que abordaremos a seguir. 

  

3.3  Controle nas concessões à luz do princípio da eficiência na Administração 

(serviço adequado) 

 

Com o implemento das reformas do Estado brasileiro iniciadas em meados de 1990, a 

prestação da maioria dos serviços públicos foi transferida para corporações de natureza 

privada. O Estado passou então a assumir uma postura gerencial perante a ordem econômica e 

não mais como agente de prestação direta de serviços.  

Nessa realidade, a Administração Pública passou a utilizar com mais frequência 

diversos mecanismos de relação com as entidades privadas. Dentre eles, adquiriu grande 

importância a realização dos contratos de concessão de serviços públicos. O Estado figura 

nestes contratos como o poder concedente. 

O controle da eficiência dos serviços prestados passou a ser realizado sob bases 

diferentes daquelas verificadas com relação à prestação direta dos serviços pelo Poder 

Público. Se antes o Estado era encarregado de manejar os princípios jurídicos e as normas 

regulamentadoras da atividade estatal para o fim de regular os atos materiais de concretização 

dos serviços, a partir da ampliação das concessões, o Estado, como poder concedente, tem a 

incumbência de gerenciar e de fiscalizar o fiel cumprimento dos contratos por parte das 

entidades concessionárias.   

A ideia de controle de qualidade foi suficientemente desenvolvida na ciência da 

administração, relativa à eficiência dos processos produtivos adotados pelas corporações e 
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incorporada pela ciência do direito, sobretudo nos âmbitos constitucional e administrativo, a 

partir dos movimentos de reforma do Estado empreendidos desde o início dos anos 1980, 

sobretudo nas democracias ocidentais.  

No Brasil, o controle de qualidade como dever a ser observado pela Administração 

Pública, sob os pontos de vista econômico e gerencial, ingressou no ordenamento jurídico 

expressamente pela Emenda Constitucional nº19/98, com a inserção do princípio da eficiência 

no artigo 37 da Constituição Federal. 

A partir daí, passa a ser de responsabilidade da Administração Pública a observância 

da eficiência. Antes da positivação do referido princípio, em âmbito constitucional, havia a 

construção doutrinária a respeito do dever de eficiência, era um critério, portanto, 

extrajurídico
148

. 

A preocupação de considerável parcela dos doutrinadores administrativistas com a 

inclusão do princípio da eficiência na ordem jurídica brasileira se mostrou principalmente em 

relação à possibilidade de adoção de um caráter estritamente economicista da ideia de 

eficiência. 

Emerson Gabardo alerta que o liberalismo clássico tinha como fundamento a presença 

de Estados soberanos fortes, em contraponto ao chamado neoliberalismo prevalecente no final 

do século XX, que se caracterizou pela defesa da “redução da soberania” do Estado “[...] em 

prol de um poder prevalente das organizações, corporações e outras entidades congregadas do 

capital privado global”.
149

 

Essa predominância da cultura corporativa gerencial, típica do universo das empresas 

de natureza privada, poderia acarretar graves danos à concretização de direitos fundamentais, 

caso fosse adotada de forma acrítica no sistema jurídico. 

O jurista ainda identifica, com clareza, o embate entre um estado paradigmático de 

coisas, que estabelece a atuação da Administração Pública baseada em procedimentos que 

seguem os ditames de normas prévias aos fatos e as demandas provenientes da globalização 

econômica verificada na segunda metade do século passado, que exigem constante e intensa 

desregulação das atividades econômicas mundiais. 

 

                                                           
148 Neste entendimento leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, que qualquer designação extrajurídica neste caso, segundo 

o autor, teria noção muito mais de cunho sociológico do que jurídico e, portanto, seria “inútil” e “nociva” para o estudo do 
Direito. Pois: “assentar uma noção jurídica não sobre elementos de direito, mas sobre dados da realidade fática, seria 

chocante equívoco [...]”. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Serviço público e sua feição constitucional no Brasil. In: 

(Coords.) MODESTO, Paulo; MENDONÇA, Oscar. Direito do Estado – novos rumos. São Paulo: Max Limonad, 2001, 

p.12-35; p.16.). 
149 GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 2002, p.13. 
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O Estado Constitucional Social, caracteristicamente um locus de consagração 

principiológica, torna-se um obstáculo a uma nova racionalidade, de cunho 

eficientista que impõe a necessidade de liberdade para a melhor obtenção de 

vantagens. Liberdade esta que, por consequência lógica, exige flexibilização do 

regime jurídico, notadamente o administrativo (pois através dele que o Estado 

realiza importantes ações interventivas)
150

. 

   

O princípio da eficiência como categoria jurídica tinha como sua primeira acepção na 

redação original da Emenda Constitucional nº19/98 a ideia de qualidade do serviço prestado. 

“Todavia, esta formulação não vingou e o ideal genérico de eficiência acabou prevalecendo, 

embora para alguns, como se fosse um mero equivalente ao projeto de ‘qualidade total’, 

característico da iniciativa privada deste último quartel de século XX”.
151

 

Desde o surgimento da figura do Estado nacional, no século XVI, a configuração deste 

ente abstrato vem experimentando diversas modificações estruturais, influenciadas pelas 

forças políticas, econômicas, sociais e culturais predominantes nos espaços e nos tempos em 

que ocorre a atuação estatal. Foi verificado um movimento centrípeto de forças, no sentido de 

centralização de poder ao Estado, para que pudesse se desincumbir suficientemente das 

responsabilidades que lhes eram atribuídas. Tais prerrogativas chegaram mesmo a ser 

consideradas projeções do monopólio legítimo da força centralizada no Estado. 

Com o crescimento das estruturas da sociedade civil, houve um consequente 

agigantamento das estruturas estatais, para que fosse possível atender a todas as demandas 

sociais provenientes de uma sociedade cada vez mais complexa e pluralista. A formalização 

de estruturas organizacionais e estatais foi uma resposta à necessidade de diferenciação de 

funções públicas. Decorre daí o surgimento da burocracia como forma de garantia de uma 

prestação de serviços públicos eficientes aos administrados. 

A forma pela qual a máquina estatal garante o controle de sua atuação é a 

procedimental. O procedimento é erigido ao patamar de garantia democrática. Gabardo 

acentua este entendimento quando afirma que: “Não pode ser esquecido, portanto, o liame 

entre a legitimação pelo procedimento e ideal democrático”.
152

 Não se quer afirmar que o 

procedimento seja o único meio garantidor de democracia em relação aos serviços públicos, 

mas que é aquele engendrado durante o período de crescimento e burocratização do Estado. 

“[...] a burocracia legitimada pelo procedimento, é instrumento da democracia, embora não 

seja o único que a sustente, e muito menos o faça de forma autônoma”.
153

 

                                                           
150 GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 2002, p.14.   
151 GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 2002, p.21. 
152 GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 2002, p.39. 
153 GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 2002, p.41. 
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Emerson Gabardo finaliza, identificando esta relação da garantia de democracia pelo 

procedimento com o desenvolvimento do paradigma burocrático de Estado; 

 
E é com esta mentalidade que se formam os primeiros quadros burocráticos, que, 

todavia, vão paulatinamente transformando-se a ponto de configurarem um novo 
paradigma, fundado no racionalismo legal despersonalizador e não patrimonialista, 

cuja legitimidade é determinada a priori pelos procedimentos. É somente a partir 

deste modelo legal-burocrático que surge o germe do Estado interventor eficiente, 

mesmo em meados do século XIX.
154

 

 

A procedimentalização da atuação administrativa permite controle mais rigoroso da 

própria juridicidade das condutas da Administração Pública, uma vez que, durante o 

procedimento, tanto a motivação quanto a finalidade dos atos devem ser o interesse público, 

amparado pelo ordenamento jurídico, a partir, sobretudo, dos comandos constitucionais. Além 

desse fator de juridicidade, há também a viabilização do princípio democrático, uma vez que 

o procedimento deve necessariamente garantir o direito à intervenção dos cidadãos na gestão 

dos negócios públicos. 

Ressalte-se que a concepção de eficiência pelo controle de qualidade do serviço 

público não pode restar divorciada da obrigação constitucional atribuída ao Estado de atuar no 

sentido de concretizar os direitos fundamentais. Neste sentido, o controle pelo procedimento 

atende aos comandos constitucionais. “A partir desta perspectiva, que impõe, por vinculação 

constitucional, a legitimação pelos procedimentos em contraposição ao subjetivismo da 

legitimação pelos resultados é que devem ser entendidos tais mecanismos de descentralização 

administrativa.”
155

 

Portanto, a prestação do serviço público mediante concessão de serviço público deve 

se pautar em prol do interesse público, com mais razão, em benefício dos usuários na 

efetivação do serviço adequado, isto é, que detenha qualidade. Esse é o significado principal 

da normatização de determinados termos extrajurídicos ligados à ciência da administração e 

da economia.   

Daí decorre a seguinte reflexão: Aquele conceito de eficiência da primeira acepção na 

redação original da Emenda Constitucional nº19/98 como ideia de qualidade do serviço 

prestado não estaria sendo introduzido paulatinamente no Direito Administrativo por meio do 

regime jurídico das concessões? Esse fenômeno de inserção de dever de qualidade e definição 

do serviço adequado não estaria ampliando o controle?  Tais problemáticas serão respondidas 

no decorrer do trabalho. 

                                                           
154 GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 2002, p.32. 
155 GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 2002, p.43-44. 
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A Constituição Federal expressa categoricamente no artigo 175, V, o dever-poder do 

Poder Público manter adequado os serviços públicos. Por ser norma de eficácia limitada, essa 

obrigação acabou sendo transferida ao legislador infraconstitucional. Tal dever foi inserido 

pela Lei de Concessão no artigo 6º, parágrafo 1º, no qual positiva-se um conceito jurídico 

sobre o que seria um serviço adequado: “Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência
156

, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade das tarifas
157

”. 

Antes de tecermos a definição de cada elemento do conceito de serviço adequado, 

preliminarmente deve ser enfrentado um problema de interpretação com relação à ausência 

dessa expressão na Lei de Parceria Público-Privada (Lei nº10.079/2004). 

Mesmo que não exista expressamente essa obrigação na Lei de Parceria Público-

Privada, é dever do Poder Público em qualquer esfera a prestação do serviço adequado, bem 

como atender seus instrumentos jurídicos para melhoria do serviço. Tal obrigação deve ser 

observada tanto na concessão patrocinada pela remissão do artigo 2º, parágrafo 1º, quanto na 

concessão administrativa.  

  Veja que não há espaço para interpretações isoladas. Nas lições de Eros Roberto Grau: 

“Não se interpreta o direito em tiras; não se interpreta textos normativos isoladamente, mas 

sim o direito, no seu todo marcado, na dicção de Ascarelli, pelas suas premissas 

implícitas”
158

.  

Um conteúdo normativo quando interpretado deve ter sintonia com o direito. Isso 

porque as normas neste caso não podem ser interpretadas de forma isolada, deve haver uma 

interpretação sistemática onde não se excluam direitos, especialmente os inseridos pela 

Constituição Federal como os direitos dos usuários, as políticas tarifárias e a prestação do 

serviço adequado. Portanto, a interpretação se faz de forma sistêmica, consequentemente deve 

haver um diálogo entre as fontes normativas
159

. 

                                                           
156 A adoção distorcida do princípio da eficiência como base para a legitimação pelos resultados atenta contra a noção de 

eficiência como exigência de atuação administrativa adequada ao cumprimento das diretrizes constitucionais. Diante da 

busca incondicional por resultados econômicos, os procedimentos administrativos podem tornar-se empecilhos à lógica 
puramente mercadológica, em que as falhas de mercado não podem ser supridas pela atuação estatal. A legitimação, a 

posteriori, obtida pragmaticamente diante da obtenção de resultados econômicos desconsidera fatores que não são 

quantificados monetariamente, de modo que não podem figurar em planilhas de cálculo, como o são os inconvenientes 

causados pela não prestação do serviço público, em razão de critérios puramente econômicos ou financeiros.  
157 Lei Federal nº8.987/1995, artigo 6º. 
158 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2009, 

p.131-2. 
159 A teoria do diálogo das fontes, de autoria do jurista alemão Erik Jayme, foi trazida para doutrina pátria por Cláudia Lima 
Marques. O direito deve ser interpretado de forma unívoca. Isto é, de forma sistemática. Assim, uma norma jurídica não 

excluirá a aplicação de outra, como acontece com a adoção dos critérios clássicos para solução de conflito. Defende que: “a 

doutrina atualizada, porém, está à procura, hoje, mais da harmonia e da coordenação entre as normas do ordenamento jurídico 

(concebido como sistema) do que da exclusão”. 
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 Portanto, usa-se a interpretação sistemática para aplicar integralmente os capítulos de 

políticas tarifárias, serviço adequado e direitos dos usuários pertencentes à Lei Tradicional de 

Concessões na Lei de Parceria Público-Privada. 

 Quando se define serviço adequado pela Lei das Concessões, o legislador ordinário 

elenca inúmeros significados jurídicos que devem ser atendidos cumulativamente: condições 

de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,  generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade das tarifas. Os sete primeiros se referem à qualidade do serviço 

público sob o regime de concessão, enquanto o último diz respeito ao preço pelo qual ele é 

oferecido aos usuários
160

. 

 Apesar da definição privilegiar os interesses dos administrados na utilização de um 

serviço de qualidade, o legislador ordinário não particulariza a definição de cada termo que 

compõe o conceito em questão. Carlos Pinto Coelho Motta aponta a carência na definição, 

excetuando a atualidade: 

 
O legislador não julgou necessário particularizar-se na definição específica de cada 

um dos termos – o que seria, talvez, mais elucidativo. Seleciona apenas dois 

aspectos a serem explicitados nos parágrafos seguintes: atualidade e 

descontinuidade. O parágrafo 2º, incluindo na atualidade a conotação de 

modernidade, certamente não resolve as questões relacionadas ao verdadeiro sentido 

dos vocábulos. O conceito de modernidade (com o corolário imediato, o de 

modernização) é tratado por inúmeros autores no campo da administração e da teoria 

organizacional como um dos mais complexos da área. Por sua vez a melhoria e 

expansão representam gradações destituídas de um ponto de partida definido e 
mensurável. Vale dizer, as chamadas “melhorias” e “expansões”, em termos de 

serviços públicos, nem sempre significam atualidade ou mesmo resolutividade
161

. 

  

 

  Percebe-se que o legislador propositalmente deixa de conceituar, justamente para 

deixar em aberto a sua interpretação em cada caso concreto, técnica jurídica que confere ao 

conceito de serviço adequado a denominação de um conceito jurídico indeterminado.  

 
Conceitos jurídicos indeterminados são termos ou expressões contidas em normas 

jurídicas, que, por não terem exatidão em seu sentido, permitem que o intérprete ou 

o aplicador possam atribuir certo significado, mutável, em função da valoração que 

se proceda diante dos pressupostos da norma. É o que sucede com expressões do 

tipo “ordem pública”, “bons costumes”, interesse público”, “segurança nacional” e 

outras do gênero (destaques no original).
162

 

  

                                                                                                                                                                                     
 
160 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p.347. 
161 MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas concessões, permissões e parcerias . Belo Horizonte: Del Rey, 2011, p.89-

90.  
162 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 21.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, 
p.51. 
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  Apesar de a lei abarcar inúmeros termos de natureza técnica de setor administrativo, 

normatizando-os, ainda existem situações que entre eles podem gerar conflitos que somente 

serão solucionados por uma ponderação de princípios
163

, especialmente à luz do princípio da 

dignidade da pessoa humana
164

. 

 Destarte, pode existir uma colisão entre os termos que definem o serviço adequado. Na 

busca da atualidade (sentido de melhoria e expansão) pode ocorrer um choque prima facie 

com modicidade tarifária na busca de melhores tecnologias.  

  Outra situação que merece destaque é a continuidade
165

 quando entra em choque com 

a regularidade. Sobre esse conflito, merecem destaque as lições de Celso Ribeiro Bastos
166

: 

 

A regularidade não se pode confundir com a continuidade, que seria mais uma 

regularidade temporal. A regularidade refere-se mais propriamente à obediência às 

regras, normas e condições de prestação que informam os serviços públicos. É 
perfeitamente admissível, portanto, um serviço prestado de forma contínua e 

irregular, por não estarem sendo obedecidos os seus regulamentos, mas, pelo 

contrário, desvirtuados os seus fins que, em vez de servirem ao público, passam a 

servir aos próprios agentes prestadores do serviço.  

 

 Essa distinção e ponderação realizada pelo autor acaba privilegiando o princípio da 

dignidade da pessoa humana, visto que um serviço essencial não pode ser descontinuado por 

uma questão técnica que não está sendo atendida. Isso porque, não pode ocorrer 

concretamente a interrupção do serviço de transporte coletivo pela suposta ausência de 

funcionamento do aparelho do pagamento das tarifas, como também, não pode uma Unidade 

de Tratamento Intensivo (UTI) ser interrompida porque a luz do ambiente não está 

funcionando. 

   Por outro lado, isso não significa que não haverá a interrupção do serviço. Veja que a 

descontinuidade é definida no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei nº8.987/95. Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto
167

 define a continuidade e suas interrupções: 

 
o serviço público admite interrupção não só em casos excepcionais, mas também em 

caso de motivo de ordem particular como a inadimplência do usuário. Essa 

permanência do serviço à disposição dos administrados não significa, todavia, 

                                                           
163 Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus 

variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também 

das possibilidades jurídicas. (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 
2.ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p.90). 
164 A dignidade da pessoa humana recebeu tratamento distinto, enquanto princípio, pela precedência até mesmo da 

Constituição. Enquanto valor existente no âmbito das sociedades humanas, tal valor precederia qualquer diploma normativo, 

pela própria essencialidade de manutenção de um mínimo existencial. (COMPARATO, Fábio Konder. Afirmação histórica 

do direitos humanos. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.01). 
165 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 12.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.427.  
166 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito administrativo. São Paulo: Celso Bastos, 2002, p.204. 
167 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 12.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.427-
9. 
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necessariamente, que não haja interrupções, o que pode ocorrer, tanto por motivos 

de ordem geral, como os de força maior, mencionados, na legislação ordinária, como 

os que resultam de uma situação de emergência ou, ainda, após um prévio aviso, 

sempre que possível, se for motivada por razões de ordem técnica e segurança das 

instalações (Lei nº8.987, de 13 de 31 fevereiro de 1995, artigo 6º, parágrafo3°, e seu 

inciso I), e até por motivos de ordem particular, desde que justifiquem a paralisação, 

como, entre outros, a inadimplência do usuário (leg. cit., artigo 6º, parágrafo3°, II)

   

 

  Portanto, existe uma razão jurídica em não definir singularmente cada termo 

pertencente ao conceito de serviço adequado. Essa razão se traduz pela análise concreta caso a 

caso dos serviços públicos que podem ocasionar interpretações divergentes.  

  A definição do serviço adequado na Administração deve ser considerada 

constitucional, sob o aspecto do princípio da eficiência, encontrado expressamente na Lei 

Maior. A expressão serviço adequado com base no princípio da eficiência é definido por José 

Afonso da Silva como sinônimo de serviço público de qualidade: 

 

O princípio da eficiência administrativa consiste na organização racional dos meios 

e recursos humanos, materiais e institucionais para a prestação de serviços públicos 

de qualidade com razoável rapidez, consoante o inciso LXXVIII do artigo 5º CF, e 

em condições econômicas de igualdade dos consumidores
168

. 

 

 Veja que o princípio da eficiência constitucionalizado é elemento para definir um 

serviço público com qualidade nos termos da regra do parágrafo 1
o
 do artigo 6º da Lei Federal 

nº8.987/1995. 

 Em razão da peculiaridade e da permanência a que o serviço público está submetido 

cria-se um arcabouço específico exigindo inúmeras metas, justamente para proteger o usuário 

do serviço
169

, realidade antes não enxergada nas concessões clássicas. 

 Veja que ao conceituar concessão de serviço público, Juarez de Freitas deixa expressa 

a importância dos princípios do Direito Administrativo, em especial o da economicidade: 

 

A concessão em pauta pode ser definida como delegação da prestação de serviço 

público – encetada pela entidade estatal (União, Estados, Distrito Federal ou 

Município) em cuja competência se encontre o aludido serviço – por meio de 

contrato administrativo, bilateral e oneroso, precedido de licitação nas modalidades 

concorrência ou leilão, a pessoa jurídica ou a consórcio de empresas capazes de 

assumi-lo, por prazo determinado e por sua conta e risco, em harmonia com as 
exigências dos princípios regentes da Administração Pública, inclusive o da 

economicidade
170

. 

 

                                                           
168 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 27.ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.672. 
169 Direito e obrigações do usuário-artigo 7 da Lei Federal nº8.987/1995.  
170 FREITAS, Juarez. Estudos de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 1995, p.39. 
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 Desta forma, percebe-se que hoje o modelo de concessão adotado pela legislação 

infraconstitucional determina a exigência de um serviço adequado, repetindo princípios que 

estão estampados na Constituição Federal, conferindo uma proteção qualificada cujo ônus de 

fiscalização é dever do Estado. 

 Essa fiscalização se faz por meio de um controle de qualidade, interno ou externo, à 

luz das normas jurídicas, haja vista que foram agregados pela legislação, conceitos das 

ciências administrativas (atualidade e regularidade) e econômicas ao serviço adequado e 

demais textos de serviços públicos. 

  A prova disso são as concessões de serviço público de transporte coletivo municipal 

sob o prisma da Lei Nacional de Mobilidade Urbana que determina a colocação de padrões de 

qualidade nos editais e nos contratos administrativos, impondo, inclusive, o seu controle de 

metas.  

 Para melhor entendimento desta conclusão (ampliação do controle) analisaremos um 

caso concreto do Edital de Licitação na modalidade Concorrência Pública (Anexo I) 

publicado no Município de Guarulhos para concessão do serviço de transporte coletivo com 

infraestrutura que demonstra concretamente como seriam estas exigências ligadas a padrões 

de qualidade à luz da Lei de Mobilidade Urbana e da perspectiva do serviço adequado. 

 Com relação aos padrões tecnológicos, à luz do princípio da atualidade: 

 
20.15. Promover atualização tecnológica dos meios empregados na execução dos 

serviços delegados. 

3.3. TECNOLOGIA DE GARAGEM E VEÍCULOS 3.3.1. A descrição dos padrões 

tecnológicos e ambientais dos veículos e garagens, de acordo com as condições 

operacionais de prestação do serviço, bem como os respectivos cronogramas de 

implantação, está contida nos Anexos II e VI. 

ANEXO II: SISTEMA INTEGRADO SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE DE GUARULHOS PROJETO BÁSICO DO SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE CRITÉRIOS PARA CODIFICAÇÃO E 

DENOMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MODELO DE DELEGAÇÃO FASE DE 

TRANSIÇÃO PLANO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE INVESTIMENTOS ESTADUAIS E FEDERAIS QUE 

ENVOLVEM O MUNICÍPIO 

ANEXO VI: ESPECIFICAÇÕES TECNICAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO 

BILHETE ÚNICO SISTEMA DE SEGURANÇA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DE VEÍCULOS ESPECIFICAÇÃO BÁSICA PARA GARAGEM SISTEMA DE 

MONITORAMENTO 

 

Com relação a padrões operacionais ligados à segurança e regularidade, comprovando-

se as exigências contidas no artigo 10, I, da Lei de Mobilidade Urbana: “A contratação dos 

serviços de transporte público coletivo será precedida de licitação e deverá observar as 

seguintes diretrizes: fixação de metas de qualidade e desempenho a serem atingidas e seus 

instrumentos de controle e avaliação”.  
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ANEXO VII – GESTÃO OPERACIONAL: MODELO DE GESTÃO 

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS CRITÉRIOS PARA A CRIAÇÃO E 

ALTERAÇÃO DE LINHAS 

[...] A concessão dos serviços do Sistema Integrado de Transporte de Guarulhos 

exige organização do aparelho institucional para cumprir seu papel na regulação dos 

contratos de forma a criar uma base que gerencie a prestação dos serviços em termos 

de modicidade das tarifas, qualidade dos serviços e amplo acesso das pessoas aos 

seus benefícios. 

 

7.1 Gestão Operacional: A qualidade do serviço de transporte coletivo expressa por 

meio dos atributos de regularidade, confiabilidade, frequência, rapidez, flexibilidade 

de uso, disponibilidade de informação e segurança atualizadas pressupõe o 

planejamento, a organização e controle dos processos e procedimentos associados à 
produção do serviço. A condição fundamental para lograr a qualificação do 

transporte público é a definição clara das funções dos diversos agentes operadores, o 

desenvolvimento de procedimentos para os processos envolvidos na produção do 

serviço de transporte, o desenvolvimento de rotinas para acompanhamento e 

controle da prestação do serviço, estabelecimento de uma cesta de indicadores 

operacionais e de qualidade para avaliação do serviço prestado, a definição de 

estruturas e processos de avaliação dos padrões e metas operacionais associadas a 

qualidade da prestação do serviço”. 

 
7.1.1 Monitoramento e Controle da Operação – “Operação Assistida” Para garantir 

os atributos de qualidade de um bom sistema de transporte é necessário importar 

para o serviço de ônibus a cultura de “operação assistida”, introduzida pelo Metrô de 

São Paulo nos transportes desde o início de sua implantação. Cultura essa, que 

diferencia o serviço do metrô do atual serviço da ferrovia e lhe confere os atributos 

de qualidade de que dispõe: [...] A importação dessa cultura de “operação assistida” 

para o serviço de ônibus requer não só, a implantação de instrumentos de 

monitoração – tais como GPS dentro dos veículos, controles nos terminais, câmaras 

de vídeo nas paradas e em pontos. 
 

ANEXO VI ESPECIFICAÇÕES TECNICAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO 

BILHETE ÚNICO SISTEMA DE SEGURANÇA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DE VEÍCULOS ESPECIFICAÇÃO BÁSICA PARA GARAGEM SISTEMA DE 

MONITORAMENTO.  

 

Com relação à modicidade tarifária ligada à socialização do serviço público, é 

estabelecido um sistema que privilegie aqueles usuários que não possuem condições 

financeiras para arcarem com os preços das tarifas: 

 

7. MODELO DE GESTÃO A implantação do Bilhete Único e da integração tarifária 

gratuita exige a mudança na gestão financeira do sistema e a ampliação da rede de 

comercialização de créditos de bilhetagem eletrônica hoje implantada em Guarulhos. 

 

  Essa situação concreta demonstra que devem ser cumpridas pelos Municípios na 

concessão do serviço público de transporte coletivo as regras legais atinentes a metas de 

qualidade à efetivação do conceito de serviço adequado, sob pena de responsabilização dos 

gestores omissos. 

 Essa verificação será feita pelo controle interno sob o prisma das normas financeiras, 

conforme delineado no título anterior, uma vez que assim determina o artigo 74 da 
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Constituição Federal. Esse controle, inclusive, pode ser feito pelos Tribunais de Contas, pelos 

usuários (controle popular, conforme será explorado em tópico próprio).   

  Por outro lado, com relação aos padrões técnicos de qualidade exigidos na Lei de 

Mobilidade Urbana e sumariamente na Lei Tradicional de concessão, a partir da normatização 

do conceito de serviço adequado, em harmonia com o conceito de “fixação de metas de 

qualidade e desempenho” (artigo10, I,), “padrões de qualidade” (artigo 14, parágrafo único, 

III), poderá a Administração, por meio dos seus órgãos responsáveis realizar o controle 

interno da Administração
171

. Aliás, isso é uma exigência. Usa-se o verbo “deverá” da própria 

lei sobre os serviços de transporte  “na prestação de serviços de transporte público coletivo, o 

poder público delegante deverá realizar atividades de fiscalização e controle dos serviços 

delegados, preferencialmente em parceria com os demais entes federativos” (artigo 13). 

  Portanto, deve existir o controle à luz do conceito de serviço adequado pelo Poder 

Público não só se limitando a questões de legalidade formal, mas sobre requisitos técnicos, 

financeiros e dentre outros sedimentados nos editais de licitações e nos contratos do poder 

público envolvendo concessões de serviço público de transporte coletivo.  

  Apesar de não estarem detalhados todos os requisitos técnicos na lei, pela adoção de 

conceitos jurídicos indeterminados, tanto os contratos administrativos como os editais de 

licitações cabem ao poder concedente realizar o controle à luz dos conceitos econômicos e 

financeiros por uma exigência das leis que regulam as concessões de serviços públicos. 

Dentre elas, destaca-se a Lei de Mobilidade urbana no âmbito municipal.  

Portanto, nas concessões de serviços públicos, o serviço adequado é tema de extrema 

importância, tanto que pode ser levado a nível constitucional, na medida em que remete o seu 

conceito ao princípio da eficiência.  

Diante do exposto, o conceito de eficiência original da Emenda Constitucional nº19/98 

como ideia de qualidade do serviço prestado vem sendo agregada no ordenamento jurídico, no 

regime das concessões de serviços públicos, destacando-se, a de transporte coletivo 

municipal. 

Além disso, afirma-se que o fenômeno de inserção de dever de qualidade e definição 

do serviço adequado acaba ampliando significativamente o controle da Administração 

Pública. 

Por isso, finalizamos propondo um conceito sobre controle administrativo nos moldes 

descritos: o controle interno de legalidade e resultados desenvolvido por órgãos, 

                                                           
171 No Município de São Paulo esse controle interno é realizado pela Controladoria do Munícipio, órgão integrante da 

estrutura da própria Administração Municipal. No Município de Guarulhos, é realizado pelo Departamento de Controle 
Interno, órgão integrante à Secretaria de Governo.    
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departamentos, secretarias e Ministérios que detenham atribuições para tanto na fiscalização 

da atividade administrativa, prestação do serviço público adequado, à luz da Constituição 

Federal, legalidade e normas secundárias, em especial, aquelas que definem os padrões 

mínimos técnicos, financeiros e operacionais sob o prisma do interesse público.  

 

3.4  Função administrativa regulatória do Estado 

 

 No século XX, mais precisamente no final dos anos 1980 e início da década de 1990, 

houve, na maioria dos países do mundo ocidental, um movimento político-econômico de 

caráter liberal batizado de Consenso de Washington, que inspirou os governos a 

empreenderem redefinições dos encargos atribuídos aos Estados, principalmente no campo 

econômico. A globalização e a chamada terceira revolução industrial foram determinantes 

para impulsionar as reformas estatais. A função regulatória do Estado ganhou proeminência 

em razão das reformas advindas da globalização dos mercados na atual quadra do sistema 

capitalista.
172

 

Embora práticas regulatórias sejam observadas nos Estados Unidos há mais de um 
século, é apenas com essas reformas regulatórias que atingem a Europa nos anos 

1980 e a América Latina nos anos 1990 que o termo “Estado regulador” passou a ser 

utilizado, primeiramente pela Ciência política e pela Economia, e, posteriormente 

pelo Direito.
173

 

 

 Há autores que identificam no fenômeno regulatório uma motivação estritamente 

política e ideológica, não apenas econômica. Dasso Júnior afirma que se trata de “[...] 

fenômeno político, resultado de uma opção ideológica. Tal olhar sobre o fenômeno 

regulatório é inovador, pois retira dos domínios quase exclusivos do Direito econômico”. Para 

o autor, “[...] no Brasil, é a partir da segunda metade da década de 1990 que o fenômeno 

regulatório começou a ser incorporado ao ordenamento jurídico do país, como elemento 

fundamental de um amplo processo de reforma ultraliberal do Estado”.
174

 

 Celso Antônio Bandeira de Mello trata a globalização, o propulsor da função 

regulatória, como um notável empreendimento de marketing, e defende:  

                                                           
172 ROTH, André-Noël. O direito em crise: fim do estado moderno? In: (Org.) FARIA, José Eduardo. Direito e globalização 

econômica: implicações e perspectivas. São Paulo: Malheiros, 2010, p.24. 
173 DASSO JUNIOR, Aragon Érico. Estado regulador, regulação e agências reguladoras: uma contribuição teórica a partir do 
caso brasileiro. In: Portal Eletrônico da Revista Virtual Itaest da Faculdade de Direito da Universidade de San Martin 

de Porres. Lima. Disponível em: 

<http://www.derecho.usmp.edu.pe/centro_derecho_economia/revista/febrero_2012/Estado_regulador_Aragon_Dasso_Junior.

pdf> Acesso em: 20 out. 2015. 
174 DASSO JUNIOR, Aragon Érico. Estado regulador, regulação e agências reguladoras: uma contribuição teórica a partir do 

caso brasileiro. In: Portal Eletrônico da Revista Virtual Itaest da Faculdade de Direito da Universidade de San Martin 

de Porres. Lima. Disponível em: 

<http://www.derecho.usmp.edu.pe/centro_derecho_economia/revista/febrero_2012/Estado_regulador_Aragon_Dasso_Junior.
pdf> Acesso em: 20 out. 2015. 
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Suas teses fundamentais são as de que o progresso tecnológico tornou a 

“globalização” inevitável e irreversível; de que é inerente a ela a abertura dos 

mercados de todos os países ao ingresso do capitalismo internacional, com a natural 

presença das empresas multinacionais. Seu consectário natural e incontestável seria 

a necessidade de redução do Estado a um mínimo (O Estado-mínimo), cumprindo, 

então, privatizar as empresas estatais. O Estado deveria se limitar à “regulação”, 

deixando a presença ativa no meio socioeconômico à ação das empresas e do livre-

mercado, o qual, por si mesmo, provocará o equilíbrio e o bem-estar social, pelo 

que, para ensejar o máximo de eficiência deste mercado, deve-se também 

“desregulamentar” o quanto possível, flexibilizando diversas relações, como as de 

trabalho por exemplo. (Destaques no original).
175

 

 

 A despeito do entendimento esposado, de que a inevitabilidade da globalização é uma 

tese propugnada pelos interessados imediatos em sua concretização, o fato é que o fenômeno 

acabou se consolidando no mundo contemporâneo. Consequentemente, os governantes em 

geral depararam-se com as realidades provenientes da conjuntura econômica e a política 

decorrente da globalização. Maria Sylvia Zanella Di Pietro identifica duas realidades que 

desafiam os governantes brasileiros em todos os níveis de governo: 

 

a. uma primeira realidade é a situação de crise, especialmente crise financeira; e isso 

leva a uma constatação: a Constituição Federal atribuiu competências ao poder 

público que ele não tem condições de cumprir a contento; faltam verbas nas áreas de 

saúde, educação, previdência social, moradia, transporte, segurança; isso para falar 

apenas nas atividades essenciais; b. a segunda realidade é a procura desesperada por 

soluções; é a busca de institutos novos, de medidas inovadoras, que permitam ao 

Estado lograr maior eficiência na prestação dos serviços que lhe são afetos.
176

 

 

 O Brasil submeteu-se a esta onda proveniente dos países de economia desenvolvida e 

deu início a alterações nas atribuições econômicas da Administração Pública. Estas alterações 

pretenderam reformar o aparelhamento estatal, abrangendo toda a estrutura organizacional dos 

três poderes da República, especificamente no que se refere à atuação administrativa de cada 

um deles. Seus objetivos foram organizados expressamente no Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, originado no Ministério da Administração Federal e da Reforma do 

Estado (MARE). O documento foi aprovado em 21 de setembro de 1995 pela Câmara da 

Reforma do Estado, “[...] composta pelos ministros da Administração e Reforma do Estado, 

do Trabalho, da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, e pelo ministro chefe do Estado-

Maior das Forças Armadas”.
177

 

 O escopo geral da Reforma do Aparelhamento do Estado foi tornar a atividade 

administrativa burocrática do Estado uma administração pública gerencial. Alega-se que a 
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primeira é rígida, ineficiente, ineficaz e voltada para si própria. O Estado gerencial seria, 

então, flexível, eficiente e voltado para o atendimento dos interesses do cidadão
178

. Veja que 

esse documento foi um marco sobre a ampliação do controle pela busca de resultados e 

qualidade no serviço público
179

. 

 A Administração Pública burocrática foi desenvolvida como garantia contra as 

arbitrariedades subjetivistas dos monarcas absolutistas. A burocratização do Estado ensejou a 

despersonalização e a profissionalização das funções administrativas, tendo caráter liberal.  

 A Administração Pública gerencial surgiu como um contraponto ao crescimento 

exagerado do Estado Social. Constantes lutas pela garantia de direitos sociais levaram os 

Estados a acolher em seus ordenamentos jurídicos diversos dispositivos constitucionais ou 

legais visando a positivação destes direitos.  

Por outro lado, o otimismo dos legisladores constituintes desconsiderou fatores de 

ordem orçamentária, ignorando limites econômico-financeiros relativos aos custos da 

concretização dos direitos sociais. Para estes males do Estado Social, erigiu-se a resposta na 

forma de administração pública gerencial, voltada para o alcance da eficiência administrativa. 

Estas foram as ideias norteadoras da reforma do aparelho do Estado brasileiro. E é sobre as 

bases desta reforma que a função regulatória exercida pelo Estado é ressaltada. Neste sentido, 

Marcos Juruena Villela Souto enfatiza:  

 
A insuficiência de recursos públicos para atendimento de todos os anseios e 

expectativas confiados pela sociedade ao Estado e a busca da eficiência nesse 

atendimento levou à substituição do Estado gestor pelo Estado orientador das 

atividades voltadas à concretização do interesse geral; fruto do princípio da 

subsidiariedade, a regulação representa a disciplina jurídica da atividade econômica 

privada em segmentos relevantes para o desenvolvimento social.
180

 

 

 Com a alteração dos paradigmas econômicos e mundiais, sobretudo em razão da 

proeminência do setor financeiro, o Estado brasileiro deparou-se com a necessidade premente 

de diminuição da estrutura estatal, para que pudesse tornar os setores econômico, público e 

privado atrativos para os fluxos de recursos financeiros que vicejavam na economia mundial, 

sobretudo na segunda metade da década de 1990.  
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 A diminuição da estrutura organizacional estatal brasileira foi entendida como fator de 

atratividade de investimentos em títulos públicos, diante da maior probabilidade de o Estado 

brasileiro honrar seus compromissos perante os credores do mercado financeiro mundial.  

 No aspecto privado, os investidores exigiam um ambiente de negócios no qual a 

segurança jurídica pudesse ser verificada a partir de marcos regulatórios claros e estáveis, que 

conferissem uma base para o planejamento estratégico necessário ao investimento de vultosas 

somas de recursos financeiros a serem transferidos para as empresas privadas contempladas 

nos leilões. Por meio deles se deu a privatização
181

 das grandes empresas estatais, que 

atuavam nos setores de telefonia, e demais ligados à prestação de serviços públicos, 

especialmente os essenciais. 

 A saída encontrada pelos governantes na época foi a criação de órgãos públicos 

independentes, com poder normativo, que pudessem conferir maior grau de estabilidade na 

regulação dos mercados nos quais as concessionárias de serviços públicos passariam a atuar. 

A independência de seus dirigentes e o poder normativo conferido a tais órgãos foram os 

diferenciais mais destacados diante das suas diversas peculiaridades em face do ordenamento 

jurídico brasileiro. 

As agências reguladoras foram introduzidas no direito brasileiro, inicialmente, para 

assumir o papel que, na concessão, era antes desempenhado pela própria 

Administração Pública direta, na qualidade de poder concedente; o mesmo papel é 

assumido na permissão e na autorização. E é desempenhado quando o objeto da 

concessão é um serviço público, como nas hipóteses elencadas no artigo 21, XI e 

XII, ou quando o objeto da concessão é a exploração de atividade econômica 

monopolizada, como nas hipóteses do artigo 177.
182

 

 

 O significado contemporâneo de regulação estatal e Agência Reguladora no sistema 

político-jurídico brasileiro está relacionado ao movimento de Reforma do Estado, ocorrido em 

meados da década de 1990. O Plano Nacional de Reforma do Estado foi a base para a 

implementação de uma série de medidas que redefiniram os contornos do Estado brasileiro, 

com o incremento das chamadas “privatizações” e a própria criação das Agências 

Reguladoras
183

. Com o fim dos monopólios estatais, as concessionárias de serviços públicos 

passaram a enfrentar um ambiente de mercado concorrencial.  

 Diante desta realidade, optou-se por conferir ao Estado a incumbência de regular as 

atividades que passaram a ser objeto de concessão para empresas de natureza privada. 
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Buscou-se, principalmente, assegurar a regularidade dos serviços e a manutenção da 

concorrência entre os agentes econômicos envolvidos nas privatizações.
184

 

 Nesse quadro, relevantes mudanças econômicas brasileiras ocorreram no decorrer da 

Constituição vigente. Alguns fatos impulsionaram mudanças significativas com a privatização 

iniciada pelas Leis Federais nº8.031, de 12.04.1990 e nº9.491, de 9.09.1997. A primeira foi a 

extinção da integral vedação ao capital estrangeiro; a segunda, a expansão da ordem 

econômica brasileira com a relativização dos monopólios estatais. 

Saliente-se que a função estatal regulatória não é novidade trazida pela reforma do 

aparelhamento do Estado. Marcos Juruena Villela Souto esclarece:  

 

[...] a função regulatória, como parcela da atividade administrativa de intervenção no 

domínio econômico sempre existiu; cite-se o exemplo do Banco Central, na 

regulação da estabilidade da moeda, comprando e vendendo divisas, ampliando ou 

reduzindo os depósitos compulsórios das instituições financeiras, da utilização de 

tributos reguladores, como o IOF (para retirada de moeda de circulação), os 

impostos sobre comércio exterior para estimular ou desestimular as operações de 

exportação e importação de bens, a progressividade dos impostos sobre propriedades 

improdutivas, para forçar uma utilização socialmente aceita, e, ainda, o emprego de 

estoques reguladores da produção agrícola, adquiridos pelo Poder Público na safra, 

quando a oferta é maior (e o preço poderia cair, desestimulando a produção) e 

vendendo na entressafra (quando a oferta é menor e poderia inviabilizar o acesso ao 

consumo de gêneros essenciais à alimentação).
185

 

 

 Desde 1988, a Constituição Federal prevê expressamente, em alguns de seus 

dispositivos, a ideia de regulação. O artigo 174 afirma que o Estado é agente normativo e 

regulador da atividade econômica. Especifica a fiscalização, o incentivo e o planejamento 

como formas de exercício do poder regulador, ressalvando que este deve ser realizado na 

forma da lei e que o planejamento é determinante para o setor público e meramente indicativo 

para o setor privado.
186

 

 O artigo 177 da Constituição Federal, que trata do monopólio da União, estabelece em 

seu parágrafo 1º que pode haver contratação para realização das atividades elencadas nos 

incisos I a IV por empresas estatais ou privadas, desde que sejam observadas as condições 

estabelecidas em lei. O parágrafo 2º do mesmo artigo exige que a lei disponha sobre “[...] a 

estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União”. Este inciso foi incluído 

no texto constitucional pela Emenda Constitucional nº9/1995.
187
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 Outro dispositivo constitucional alterado para contemplar a criação de órgão regulador 

estatal foi o artigo 21, XI, modificado pela Emenda Constitucional nº8, de 1995, com o fim de 

prever expressamente que se trata de competência da União a exploração direta ou mediante 

autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações. O mesmo dispositivo 

exige a produção de lei para a criação de órgão regulador.188
 

 
Desse novo contexto, o processo de adequação a uma nova realidade, emerge o 

conceito de “Estado regulador”, que comporta um vasto leque de opções quanto à 

natureza da ação regulatória, com reflexos sobre as formas de controlá-la. É, 

portanto, um conceito heterogêneo, na medida em que cada Estado possui 

características muito particulares e possui seu próprio modelo de regulação.
189

 

  

 Assim, o termo regulador é polissêmico e nos dá a ideia de vários sentidos. Contudo, 

focaremos no aspecto de controle de resultados atribuído legalmente a determinadas pessoas 

jurídicas públicas que adiante denominaremos de Agências Reguladoras.  

 Desta forma, conclui-se que a atividade regulatória não é uma novidade, sempre 

existiu, mas ganhou contorno e relevo com a Constituição Federal vigente e, posteriormente, 

com a criação das Agências Reguladoras que profissionalizou o controle de qualidade sobre 

os serviços públicos, motivos da “outorga” da criação de cada uma. 

 

3.4.1  Agências Reguladoras 

 

 As agências reguladoras ganharam importância no ordenamento jurídico brasileiro a 

partir das privatizações ocorridas na década de 1990. Diante da perspectiva do surgimento de 

disputas concorrenciais em áreas econômicas antes dominadas por monopólios estatais havia 

a necessidade de se estabelecer parâmetros jurídicos estáveis para o desenvolvimento do 

ambiente de negócios. Além dos padrões jurídicos, também entendeu-se necessário criar 

entidades que pudessem fiscalizar a regularidade e a eficiência dos serviços públicos 

prestados por entidades privadas. 

 
O modelo das agências reguladoras foi adotado no Brasil como conseqüência de 

alterações no Texto Constitucional destinadas a abrir a economia e o mercado 

brasileiros à ação do capital estrangeiro – representado pelas empresas e grupos 

transnacionais – abertura esta francamente estimulada pelos Estados Unidos e pelos 

demais países desenvolvidos e intermediada por instituições internacionais de 
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crédito como o FMI e o Banco Mundial. Os alvos principais desse processo foram a 

exploração de recursos naturais e a prestação de serviços públicos, áreas até então 

protegidas constitucionalmente contra ações de entidades estrangeiras e que 

consistiam nos setores mais atraentes do ponto de vista econômico.
190

 

 

 A criação das agências reguladoras
191

 na estrutura político-jurídica brasileira se deu 

sobre estas bases. São pessoas jurídicas de direito público interno, qualificadas como 

autarquias especiais, que têm como finalidades principais a regulação de setores econômicos 

específicos, além da fiscalização da eficiência e qualidade dos serviços públicos prestados 

pelas empresas privadas, em especial, as concessionárias de serviços públicos. Fazem, 

portanto, um controle de resultados (qualidade). Hely Lopes Meirelles escreveu:  

 
Com a política governamental de transferir para o setor privado a execução de 

serviços públicos, reservando ao Estado a regulamentação, o controle e a 

fiscalização desses serviços, houve a necessidade de criar, na Administração, 

agências especiais destinadas a esse fim, no interesse dos usuários e da sociedade. 

Tais agências têm sido denominadas agências reguladoras e foram instituídas como 

autarquias sob regime especial, com o propósito de assegurar sua autoridade e 
autonomia administrativa.

192
 

 

 A denominação das Agências Reguladoras gerou certa celeuma na doutrina pátria. 

Celso Antônio Bandeira de Mello teceu severas críticas à adoção do modelo no Brasil nos 

moldes verificados no direito estrangeiro, ressaltando até mesmo a desnecessidade da opção 

pelo nome consagrado nos Estados Unidos: 

 

Em rigor, autarquias com funções reguladoras não se constituem novidade alguma. 

O termo com que ora foram batizadas é que é novo no Brasil. Apareceu ao ensejo da 

tal “Reforma Administrativa”, provavelmente para dar sabor de novidade ao que é 

muito antigo, atribuindo-lhe, ademais, o suposto prestígio de ostentar uma 

terminologia norte-americana (“agência”).
193

 

 

 O autor exemplifica citando o caso da autarquia Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica (DNAEE), que cumpria exatamente a finalidade atribuída atualmente à 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

 Neste sentido, para Maria Sylvia Zanella Di Pietro “[...] a inovação maior é o próprio 

vocábulo agência, antes raramente utilizado para designar entes da Administração Pública. A 

função normativa sempre foi exercida por inúmeros órgãos, com maior ou menor alcance, 

com ou sem fundamento constitucional”.
194

 Por isso, leciona que “agência reguladora, em 
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sentido amplo, seria, no direito brasileiro, qualquer órgão da Administração Direta ou 

entidade da Administração Indireta com função de regular a matéria específica que lhe está 

afeita”.
195

 

 A despeito das críticas esposadas pelo doutrinador, a realidade se impôs e consolidou-

se na estrutura jurídica brasileira a denominação Agência Reguladora. Emerson Gabardo 

salienta:  

Mas o fato é que, independentemente de sua definição, para a avaliação da 

eficiência, estão sendo criadas agências reguladoras, que embora tenham ingressado 

no imaginário jurídico brasileiro muito recentemente através do gerencialismo, na 

realidade, de per si, contemplam uma carga ontológica intimamente ligada ao 

procedimento burocrático.
196

 

 

 A relevância do estudo das Agências Reguladoras no presente trabalho reside na 

constatação de que “regular significa, no caso, organizar determinado setor afeto à agência, 

bem como controlar as entidades que atuam no setor”.
197

 Ou seja, o poder regulatório traz em 

seu bojo a ideia de controle na busca do serviço público adequado que se insere com 

características de atividades econômicas. Desse modo, “o verdadeiro problema com as 

agências reguladoras é o de saber o que e até onde podem regular algo sem estar, com isto, 

invadindo competência legislativa”
198

, consequentemente ferindo o princípio da legalidade ou 

até da proporcionalidade. 

 

3.4.1.1  Agência reguladora de transporte (serviço adequado) 

 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi criada pela Lei nº10.233, 

de 5 de junho de 2001, e instituída pelo Decreto nº4.130/2002, submetida ao regime de 

autarquia especial, vinculada ao Ministério dos Transportes [...].  

A Artesp é a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do 

Estado de São Paulo. Foi criada pela Lei Complementar nº914, de 14 de janeiro de 2002. Tem 

natureza jurídica de autarquia de regime especial, que lhe confere autonomia orçamentária, 

financeira, técnica, funcional, administrativa e poder de polícia. 

As finalidades da Artesp estão descritas no Decreto nº46.708, de 22 de abril de 2002, e 

são a regulamentação e a fiscalização de todas as modalidades de serviços públicos de 
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transporte autorizados, permitidos ou concedidos a entidades de direito privado, no âmbito da 

Secretaria de Estado e Logística e Transportes. 

As funções desempenhadas atualmente pela Artesp eram realizadas pela Comissão de 

Monitoramento das Concessões e Permissões de Serviços Públicos, que tinham caráter 

temporário, após criação pelo Governo do Estado de São Paulo, pelo Decreto nº43.011, de 3 

de abril de 1998.  

A Lei Estadual nº7.835, de 8 de maio de 1992 (Lei Estadual de Concessões e 

Permissões de Serviços Públicos) exigiu que houvesse um órgão para regular e fiscalizar o 

Programa de Concessões de Rodovias implementado pelo Governo do Estado de São Paulo a 

partir de 2 de março de 1998. 

A atuação da Artesp abrange também a regulação e a fiscalização dos serviços 

permissionados de transporte intermunicipal de passageiros e todos os serviços de transporte 

que venham a ser delegados futuramente. 

As funções desempenhadas pela Artesp estão elencadas no Decreto nº46.708, de 22 de 

abril de 2012, e são as seguintes: implementar a política estadual de transportes; exercer poder 

regulador; elaborar modelos de concessões, permissões e autorizações; garantir a prestação 

adequada de serviços; zelar pela preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos e estimular a melhoria da prestação dos serviços públicos de transporte.
199

 

Em recente norma secundária, Decreto Estadual nº61.635 de novembro de 2015, que 

regula o transporte interestadual coletivo, houve por bem privilegiar o serviço adequado, 

exigindo, inclusive, a sua prestação, no momento da licitação como garantia (artigo 2º, V).   

O Decreto ainda destaca a necessidade de levar o serviço adequado para regiões 

suburbanas, onde a expansão e a infraestrutura são carentes, eis que se trata de zonas 

periféricas. Percebe-se que a necessidade de contemplação desta zona é justamente privilegiar 

a isonomia no serviço público de transporte e, consequentemente, privilegiar a dignidade da 

pessoa humana (artigo 25 e incisos).  

Assim, no Estado de São Paulo, a ideia de controle é realizada nos limites legais e 

constitucionais, tanto no âmbito federal como estadual, demostrando o duplo controle de 

resultados. 

 Vê-se que o controle de qualidade tem como pressuposto averiguar a regularidade dos 

atos e procedimentos administrativos com o intuito de alcançar a finalidade primordial, o 

interesse público. 

                                                           
199 Disponível em: < http://www.artesp.sp.gov.br/sobre-artesp-historico.html> Acesso em: 26 out. 2015. 
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 Essa função de controle nas concessões de serviços públicos de transportes é 

desempenhada primordialmente pela Agência Reguladora Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT)
200

 que exerce de forma principal a fiscalização e com exclusividade a regulação desta 

atividade em âmbito nacional. 

 O controle exercido pela ANTT tem como pressuposto a análise dos padrões de 

qualidade e a manutenção do serviço adequado e contínuo. Busca, à luz do controle de 

qualidade, melhorias no serviço público prestado pelas concessionárias para garantir a 

movimentação de pessoas e bens, em cumprimento aos padrões de eficiência, segurança, 

conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos fretes e tarifas (artigo 20, II, “a”). 

Inclusive, por meio de convênios e parcerias, fixa dentro dos municípios regras sobre o 

transporte e a regulação do controle da eficiência dos serviços públicos na fiscalização 

eficiente das outorgas de transporte no âmbito municipal (Lei Federal nº10.233/01, artigo 24, 

parágrafo único, I), o que acaba refletindo no transporte coletivo urbano.  

 Exerce atuação direta no controle ao estabelecer prioridade para o deslocamento de 

pedestres e o transporte coletivo de passageiros, em sua superposição com o transporte 

individual, particularmente nos centros urbanos. Essa atuação com a expedição de atos 

normativos e fiscalização in loco se alargou com a vigência da Lei de Mobilidade Urbana, que 

traça preferências na mobilidade e na eficiência no deslocamento da via transporte público 

coletivo, assegura efetividade na circulação urbana, equidade no acesso dos cidadãos ao 

transporte público coletivo e segurança nos deslocamentos das pessoas (artigo 5º, V, VIII e 

IX). 

 Mais uma vez o legislador infraconstitucional cria critérios objetivos para verificar o 

controle de qualidade das atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura 

de transportes, acompanhando assim, a mesma sistemática legal da Lei Federal nº8.987/1995 

que descreve o controle de qualidade como um serviço adequado que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade das tarifas (artigo 6º, parágrafo1º). 

 O controle feito pela ANTT é dinâmico e amplo alcançando todas as fases na 

implementação e na execução das concessões de serviços públicos, dentro da União, estados-

membros e Municípios, seja pelas fiscalizações e aplicações de sanções ocorridas sobre os 

entes municipais, como também, nas concessionárias que exploram o serviço de transporte, 

interestadual e municipal se não estiverem cumprindo as diretrizes normativas expedidas na 

                                                           
200 Criada Pela Lei Federal nº10.233/2001 e instituída pelo Decreto Federal nº4.130/2002. 
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função regulatória para manutenção dos critérios e princípios calcados na prestação de um 

serviço adequado
201

.  

 Portanto, a Agência Reguladora Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) possui 

amplo controle sobre os entes públicos, nas suas atividades, verificando cientificamente os 

espaços urbanos para melhor circulação, estruturas do serviço público de transporte e o 

controle de qualidade sobre os resultados obtidos.   

 

3.5  Limitações do controle 

 

 O controle dentro da administração não pode ser realizado sem critérios objetivos 

preexistentes. A sua execução não pode ser pautada na vontade do agente que o faz, mas tão 

somente na vontade da lei, especialmente com o artigo 37 da Constituição vigente que 

consagrou o princípio da legalidade no âmbito do Direito Administrativo constitucional, 

ampliando a legalidade e diminuindo a discricionariedade, sendo assim, o controle a razão da 

diminuição da discricionariedade. 

 A atividade administrativa se retrata como instrumental. Seus agentes não realizam 

essas atividades com base nas suas próprias vontades, pois somente externam os atos 

baseados estritamente nos critérios objetivos pautados nas normas que os regulam.  

 Nas Agências Reguladoras essa situação não muda. Apesar de possuírem a função 

normativa como forma de controle do serviço público pela qual foi criada, essa não detém 

liberdade para expressar mais ou substituir a Lei. Como será esmiuçado adiante, não temos 

como parâmetro a teoria da deslegalização pela qual atos normativos substituem a lei quando 

esta concede autorização expressa. Vivemos no Estado Democrático de Direito no qual a lei 

regula de forma genérica e abstrata as condutas permissivas ou proibitivas.  

 Com base nesta premissa democrática, até porque vive-se em um país que adota o civil 

law, bem como na busca de afastar comportamentos antiéticos e exagerados, jamais podemos 

aceitar ato que contraria a lei ou quando existe o direito exercido de forma abusiva. Não é à 

toa que no novo Código Civil foi colocado o artigo 187
202

 que consolidou a aplicação da 

teoria do abuso de direito nas relações privadas. 

 No Direito Administrativo essa vertente é verificada como abuso de poder, gênero de 

excesso de poder e desvio de poder. Apesar da sua consagração, não é adequado denominá-lo 

                                                           
201 Lei Federal nº10.233/2001, artigo 20, II, “a”. 
202 Artigo 187 – Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.  
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como princípio, na medida em que se trata de uma qualificação doutrinária de certas 

situações jurídicas
203

. 

 As Agências Reguladoras são autarquias, entes descentralizados por meio de outorga 

(pessoa jurídica de direito público da administração indireta) com a qualidade de especial  

autonomia conferida aos seus dirigentes, dentre outras funções. A regra é da responsabilidade 

objetiva e, com relação aos seus dirigentes, é semelhante à responsabilidade do Chefe do 

Poder Executivo, já que goza de autonomia para realizar sua gestão. Contudo, ao mesmo 

tempo respondem civil e criminalmente pelos seus atos. 

 Veja que essa autonomia dos dirigentes, inclusive, na expedição de atos normativos 

para controlar o serviço regulado e fiscalizá-lo perante as concessionárias não pode se pautar 

na colocação de atos nocivos que afetem os controlados ou até aos usuários do serviço 

público. Consequentemente o controle exercido por eles tem seu limite na lei e no direito. 

 Os limites estabelecidos por meio de lei e de princípios, em especial o da 

proporcionalidade e da razoabilidade na expedição destes atos, encontram-se respaldados na 

isonomia inserida na Constituição, uma vez que não pode o administrador expedir atos que 

prejudiquem alguns em detrimentos de outros, muito menos irresponsavelmente expedir atos 

que prejudiquem o próprio funcionamento do serviço público e, por consequência, os seus 

usuários.  

 A função primordial das Agências Reguladoras
204

 é a implementação de políticas 

públicas voltadas para universalizar o serviço público regulado, torná-lo mais eficiente com os 

padrões de qualidade exigidos e tentar deixá-lo mais barato possível em prol da modicidade 

tarifária, sem, é claro, abandonar o princípio da economicidade ao Poder Público. Ou seja, 

exercer sobre aqueles que participam na prestação do serviço público um controle de 

resultado. Por isso, todos os atos expedidos têm como principais fundamentos a 

universalidade, a qualidade do serviço e a economicidade ao Poder Público. Assim, todo e 

qualquer ato expedido em desconformidade com essas premissas, mesmo que praticado pelas 

concessionárias de serviço público que seguem essas premissas, só gera responsabilidade ao 

Poder Concedente (Agências Reguladoras).  

                                                           
203 Ricardo Marcondes Martins destaca que o termo correto é qualificação e não princípio. “Não é por isso, correto falar em 

princípio do abuso do poder, ele não é um princípio. Trata-se de uma qualificação doutrinária de certas situações jurídicas”.  
(MARTINS. Ricardo Marcondes. Abuso do direito e a constitucionalização do direito privado. São Paulo: Malheiros, 

2010, p.60). 
204 Maria Sylvia Zanella Di Pietro esclarece que as funções das agências se caracterizam por regulamentar os serviços que 

constituem objeto da delegação [...] realizar o procedimento licitatório para escolha do concessionário, permissionário ou 
autorizatário; [...] celebrar o contrato de concessão ou permissão, ou praticar ato unilateral de outorga de autorização; [...] 

definir o valor da tarifa, de sua revisão ou reajuste; [...] controlar a execução dos serviços, podendo aplicar sanções, 

encampar, decretar a caducidade, intervir, fazer rescisão amigável, providenciar a reversão dos bens ao término da concessão; 

[...] exercer o papel de ouvidor de denúncias e reclamações dos usuários. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

administrativo. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2000, p.391).  
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 Nestes casos, há responsabilidade direta às Agências Reguladoras que expediram esses 

atos em desconformidade com a lei ou que se tornaram ilegais em razão de excederem 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes, excluindo até nestes casos a responsabilidade das concessionárias. 

 Com base nesta colocação, entendemos que, se for apurado e comprovado que 

usuários ou terceiros tenham sofrido algum dano diretamente relacionado com a prestação do 

serviço, e que esse dano foi ocasionado em razão das cláusulas de organização e 

funcionamento fixadas por resolução das Agências Reguladoras ou por alguma omissão na 

atividade por ela exercida de inserção na qualidade do serviço público, fica isenta a 

concessionária ou o permissionário de responsabilidade
205

. 

 Nessa situação, a responsável será a Agência Reguladora que expediu o ato. Caso o 

conteúdo normativo expedido fosse perceptível nos padrões do homem médio como ordem ao 

Poder Executivo Municipal que deve seguir as instruções, resoluções das Agências, quando 

manifestamente ilegal, pela omissão em não a afastar, responde concomitantemente com esta 

pelos prejuízos causados aos usuários.  

 Veja que a posição do ente municipal em não afastar a instrução possivelmente ilegal 

quando realizar as permissões e concessões de serviço de transporte gera omissão e pode 

ocasionar sua responsabilidade. 

 Com relação à responsabilidade da União – posição do Estado que realizou a 

descentralização para criar a autarquia (Agência Reguladora), diferentemente da posição do 

ente municipal colocado anteriormente (pela sua omissão no controle das atividades excedidas 

pelas Agências Reguladoras ou pelo excesso de fiscalização ou intervenção na atividade 

regulada) detém esta responsabilidade subsidiária. O liame jurídico e que fundamenta essa 

responsabilização do Estado às Agências Reguladoras encontra-se no princípio da tutela ou do 

controle
206

. 

 Toda entidade da administração indireta no âmbito federal tem o controle exercido 

pela União por meio dos seus Ministérios cujas pastas estejam vinculadas. Dentre as 

atividades de controle exercidas pela União encontra-se a de supervisão (assegurar o 

cumprimento das diretrizes e metas fixadas na criação das Agências Reguladoras). 

 Cabe ainda verificar dentro da classificação de espécie de controle quanto ao escopo, o 

controle de legitimidade dos padrões de consonâncias com as normas jurídicas. Contudo, 

                                                           
205 OLIVEIRA, Ruth Helena Pimentel. Entidades prestadoras de serviços públicos e responsabilidade extracontratual . 

São Paulo: Atlas, 2003, p.210. 
206 Decreto-Lei nº200/1967 – Art.19. Todo e qualquer órgão da Administração Federal, direta ou indireta, está sujeito à 

supervisão do Ministro de Estado competente, excetuados unicamente os órgãos mencionados no artigo 32, que estão 
submetidos à supervisão direta do Presidente da República. 
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devido à Lei de Processo Administrativo Federal, é possível ampliar a ótica deste controle 

para abarcar também aquele verificável à luz do “direito”
207

, inclusive sob a ótica da 

eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ocorrer a expedição de atos pelas 

Agências Reguladoras que contrariem esses princípios, devendo os Ministérios afastar esse 

tipo de conduta administrativa nociva.  

  Ademais, ainda externando a classificação ao controle de mérito, como espécie de 

controle quando ao escopo, a União por meio dos seus Ministérios, analisa a oportunidade e a 

conveniência do ato expedido pelas Agências Reguladoras. Salientamos que a oportunidade e 

conveniência cada dia vem perdendo espaço pela constitucionalização da legalidade. 

Ademais, nem sempre um ato discricionário se contrapõe a um ato vinculado, já que alguns 

elementos do ato administrativo à lei impõem a vinculação e outros não, podendo ambas as 

situações conviverem conjuntamente
208

. O que acaba sempre passando pelo controle são os 

atos administrativos, mesmo que somente minimamente seus elementos vinculados. 

 Assim, antes da análise da “conveniência” (mérito) deve previamente ocorrer a análise 

do mesmo ato quanto a sua legitimidade – cumprimento das formalidades legais. Caso o ato 

não as tenha atendido, considera-se inválido em regra e, consequentemente, fica prejudicado o 

controle de mérito.  

 Percebe-se que o controle de tutela exercido sobre as agências reguladoras é essencial 

para a manutenção dos serviços públicos regulados por estas autarquias especiais e acaba 

tendo um papel fundamental na busca de padrões razoáveis que não ultrapassem a legalidade 

e os princípios que juntamente regulam a melhoria dos serviços públicos.  

 

3.5.1  Princípio da legalidade 

 

O Estado surge a partir da organização política do povo sobre um território, mas a 

garantia de que atuará nos estritos limites da liberdade que lhe foi delegada encontra-se na 

ideia de que esse ente abstrato deve agir conforme a vontade geral do povo, que está expressa 

no conjunto de leis que formam o ordenamento jurídico. Em linhas gerais, esta é a base 

teórica sobre a qual se fundamenta o princípio da legalidade. 

                                                           
207 A Lei do Processo administrativo federal impõe que será observado o Artigo 2º – A Administração Pública obedecerá, 

dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 

defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão 
observados, entre outros, os critérios de:  I – atuação conforme a lei e o Direito; 
208 Seguindo a relativização da discricionariedade defendida por Celso Antônio Bandeira de Mello, pode existir um ato 

administrativo vinculado quanto a alguns elementos e quanto à competência do agente discricionário. (BANDEIRA DE 

MELLO, Celso Antônio. “Relatividade” da competência discricionária. RTDP – Revista Trimestral de Direito Público 

nº25. São Paulo: Malheiros, 1999).   
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Em nossa Constituição, o princípio da legalidade vem, em primeiro lugar, no artigo 5º, 

II. Em seguida, o artigo 37, e o artigo 150, I (este direcionado à matéria tributária) dão 

contornos mais específicos ao princípio da legalidade. Para Hely Lopes Meirelles, 

 

A legalidade, como princípio da administração (CF, artigo 37, caput), significa que 

o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou 

desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, 

civil e criminal, conforme o caso.
209

 

 

A exigência de que o agente do poder público atue conforme os comandos emanados 

do ordenamento jurídico surgiu desde as primeiras manifestações do Estado Moderno. Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro leciona:  

 
Este princípio, juntamente com o de controle da Administração pelo Poder 

Judiciário, nasceu com o Estado de Direito e constitui uma das principais garantias 

de respeito aos direitos individuais. [...] É aqui que melhor se enquadra aquela ideia 

de que, na relação administrativa, a vontade da Administração Pública é a que 

decorre da lei
210

. 

 

Ressalte-se que não basta para a Administração Pública o mero cumprimento da lei 

escrita, formal, pois esse cumprimento às cegas do texto literal da lei desconsideraria seu 

conteúdo material, o que desfiguraria o Estado de Direito para um Estado Legalista. Segundo 

Oswaldo Luiz Palu,  

[...] assentar o princípio da legalidade não apenas na lei votada pelo Legislativo, mas 

também nos preceitos fundamentais do ordenamento jurídico do Estado 

Democrático de Direito (artigo 1º da Constituição da República). É, como se 

percebe, o fim da legalidade estritamente considerada e a concepção de uma 

‘legalidade ampla’, porque açambarca os princípios constitucionais explícitos e 

implícitos no sistema (liga-se ela ao Direito, não somente à lei). (destaques no 

original)
211

. 

 

Denota-se que a diretriz moderna de legalidade é amplificada, inclusive, à luz de um 

controle de resultados na busca de qualidade do serviço público. Celso Antônio Bandeira de 

Mello destaca o princípio da legalidade como basilar do regime jurídico-administrativo, “[...] 

já que o Direito Administrativo nasce com o Estado de Direito: é uma consequência dele. É 

fruto da submissão do Estado à lei”.
212

 

                                                           
209 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32.ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.87. 
210 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.64. 
211 PALU, Oswaldo Luiz. O controle jurisdicional da atividade administrativa urbanística.  In: (Coord.) FREITAS, José 

Carlos. Temas de direito urbanístico 3. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2001, p.278. 
212 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 32.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p.103. 
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 O princípio da legalidade foi uma conquista do Estado moderno. Está previsto 

inicialmente na Magna Carta, mas teve sua importância ressaltada nas revoluções liberais de 

fins do século XVIII. No mundo contemporâneo, o funcionamento estatal baseado no 

princípio da legalidade sofreu certos abalos. 

 O mais importante foi aquele que procurou superar uma visão positivista-legalista do 

direito, cujo conteúdo poderia ser neutro, dissociado da ideia de concretização de justiça, por 

desconsiderar fatores políticos, econômicos, sociais e culturais existentes nas sociedades civis. 

 Contudo, as Constituições acabaram expandindo sua área de abrangência e o sistema 

jurídico passou a ocupar espaços no âmbito do sistema político. A positivação de políticas 

públicas nos textos constitucionais vinculou cada vez mais a atuação dos governantes. 

Surgiram intensos debates a respeito do ato político, que seria aquele dotado de maior 

espectro de liberdade de escolha para a atuação do governante no exercício de seus misteres 

públicos.  

O ordenamento jurídico vincula a atuação do agente público. Este não tem vontade 

própria quando pratica condutas investidas de funções públicas. A vontade que pauta a ação 

do agente público é aquela inscrita no sistema jurídico. Haverá maior ou menor margem de 

liberdade de escolha, à medida que o Direito assim o autorizar.  

A legalidade moderna é vista no sentido amplo e, na legislação afeta às concessões de 

serviço público, a normatização de diversos fatores técnicos tem contribuído para análise de 

resultados na busca uma melhor prestação do serviço público. Se não fosse por isso, jamais 

poderia ser realizado um controle jurídico de resultado sobre atos e procedimentos que dão 

ensejo às concessões de serviço público. 

Assim, a legalidade vem ganhando novos contornos ao agregar conceitos antes 

extrajurídicos a fim de efetivar políticas públicas, coibir desvios de finalidades e até 

remodelar em seu sentido formal os atos políticos. Tudo isso possui uma razão: a busca pela 

diminuição da discricionariedade e ampliação do controle sobre todos os atos desenvolvidos, 

inclusive, de resultados qualitativos no Poder Executivo, como também no âmbito do Poder 

Legislativo e Poder Judiciário, na medida em que desenvolvem atividade administrativa.  

 

3.5.2  Vinculação, discricionariedade e interpretação 

 

 

 A atividade administrativa, de gestão pública, também sofreu amplas e profundas 

ingerências durante o processo de constitucionalização, em especial na Constituição de 1988. 
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A margem de escolhas dos administradores públicos sofreu reduções em razão da ampliação 

de comandos constitucionais que vinculam a atividade administrativa.  

 Na evolução constitucional, a discricionariedade variava de acordo com as 

transformações dos Estados. Já foi considerada poder político
213

, poder jurídico e, com a 

Constituição Federal e a positivação dos princípios constitucionais administrativos acabou 

sendo restringida, tendo em vista que se ampliou a legalidade, consequentemente a vinculação 

da atividade administrativa.  

 Diante da inserção do princípio da eficiência no texto constitucional (Emenda 

Constitucional nº19/98), paira sobre a conduta do administrador público um renovado regime 

jurídico administrativo, que põe em destaque o aspecto econômico da relação custo-benefício 

das políticas públicas, o controle de resultados
214

 ao verificar a efetiva qualidade dos serviços 

públicos.  

 O controle ampliado da Administração Pública e demais órgãos constitucionais reduz 

as possibilidades discricionárias do gestor público. Contudo, esse controle não pode ser 

exacerbado, sob pena de ferir princípios que também fiscalizam a atividade de controle. 

Portanto, deve ser dada uma solução sem interromper a continuidade na execução de políticas 

públicas e, ao mesmo tempo, controlá-la, a fim de evitar desperdícios e prejuízos ao erário.  

Neste caso, o ponto de equilíbrio entre a discricionariedade e o controle dos atos 

administrativos deve existir. Não se pode retirar a autonomia da governança com a expedição 

de atos de controle que acabam engessando a atividade administrativa inerentes ao plano de 

políticas públicas.  

Por outro lado, não podemos deixar a atividade administrativa sem controle, eis que a 

própria Constituição Federal dá maior atenção para essa questão, colocando aos cidadãos as 

mais variadas formas de participação, inclusive, aqueles ligados à busca de resultados. 

As políticas públicas devem ser fiscalizadas sob o prisma do controle de resultados, 

por meio de metas ligadas à qualidade do serviço público, contudo, não podem ser engessadas 

a ponto de inviabilizar a própria razão de ser do Poder Executivo, de execução das leis. Isso 

retira a legitimidade do gestor público que foi investido pelo povo, fragiliza a democracia, já 

que o impede de governar. Veja que esses atos são extremamente nocivos à sociedade que, no 

final, acaba sofrendo com a ingerência de controle, impedindo, às vezes, a própria prestação 

do serviço público. 

                                                           
213 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.14-5. 
214 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.52.  
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  Isso se dá pelo princípio democrático inaugurado no Estado brasileiro ao exigir que 

sejam franqueados todos os meios necessários para a participação democrática na gestão 

pública. Por consequência, o controle também tem como arcabouço a própria democracia 

como legitimação, estabelecida pelo processo democrático calcado na Constituição Federal 

que também dá guarida às representações dos eleitos para a gestão da máquina administrativa. 

 Assim, a democracia possui duas funções. Trata-se, inicialmente, do meio legítimo de 

investidura dos agentes políticos e, ao mesmo tempo, confere possibilidades de controles que 

serão utilizados na fiscalização destes representantes do povo.  

 Com base nesta premissa, entre a discricionariedade administrativa e a atividade de 

controle deve existir um equilíbrio, uma razoabilidade, melhor dizendo, deve existir uma 

margem de liberdade legítima dos representantes do povo de atuarem sempre em 

conformidade com a lei e, ao mesmo tempo, do controle ser exercido com base em critérios 

objetivos. Se houver um descompasso, deve entrar em órbita a aplicação do princípio da 

proporcionalidade como será adiante colocado.  

Para esclarecer a problemática central desse estudo, necessário buscar informações a 

respeito da forma pela qual o Estado pode e deve agir. A fim de evitar a deturpação do 

funcionamento regular do serviço público adequado, é possível buscar elementos na teoria 

que explica a vinculação e a discricionariedade dentro da Administração Pública.  

Há comandos em que o legislador dispôs o ordenamento jurídico de forma objetiva e 

estrita, sem qualquer margem de opção para a atuação do agente público. Nesses casos, a 

premissa exposta na lei é a única a ser seguida pelo administrador público. Trata-se da 

competência vinculada. Este entendimento é esposado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro
215

 e 

Hely Lopes Meirelles.
216

 

Paralelamente à vinculação, há discricionariedade, por meio do qual a lei confere 

àquele que executará os comandos legais uma margem de escolhas possíveis, dentro dos 

limites que o próprio direito lhe autorizou, na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
217

 e 

Hely Lopes Meirelles.
218

 

Não se confunde discricionariedade com arbitrariedade. Na primeira hipótese, o 

administrador público pode escolher uma conduta a ser praticada dentre mais de uma opção 

conferida pela própria legislação. Ao contrário disso, toda vez que o agente público desbordar 

                                                           
215 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.218-219. 
216 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32.ed.  São Paulo: Malheiros, 2006, p.117. 
217 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.219. 
218 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32.ed.  São Paulo: Malheiros, 2006, p.118. 
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das alternativas trazidas pela lei, agindo de acordo com sua própria vontade, sem amparo 

legal, atuará de forma arbitrária e não discricionária. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro ressalta que o Direito Administrativo brasileiro vem 

adotando diversas tendências inovadoras, dentre elas, o alargamento do princípio da 

legalidade. A autora esclarece que desde a Constituição de 1891 (quando o princípio da 

legalidade tinha o sentido restrito), até a Constituição de 1988 (momento em que tal princípio 

recebe a valoração proveniente da qualificação do Estado como Democrático de Direito), 

houve ampliação da concepção de legalidade para abranger a ideia de participação do cidadão 

na gestão pública e no controle da Administração Pública.
219

 

Diante dos renovados contornos de algumas áreas do Direito Administrativo 

brasileiro, Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma que o alargamento do princípio da legalidade 

a partir da adoção dos princípios do Estado Democrático de Direito, gera “[...] maior 

limitação à discricionariedade administrativa (em decorrência da submissão da Administração 

Pública a princípios e valores) e a ampliação do controle judicial”.
220

 

Outro ponto que merece atenção é a relativização da discricionariedade administrativa 

quando analisada junto à vinculação, eis que existem elementos discricionários e outros 

vinculados dentro do mesmo ato administrativo. Isso significa que não podemos tomar por 

base a classificação de “atos discricionários” e “atos vinculados”. Quer-se dizer: não é o ato 

que é vinculado ou discricionário; tanto que se costuma afirmar que tais ou quais “elementos” 

dele são sempre vinculados
221

. 

Essas lições são bem delineadas por Celso Antônio Bandeira de Mello: “em verdade a 

discricionariedade é a apreciação a ser feita pela autoridade quanto aos aspectos tais ou quais 

e vinculada é a sua situação em relação a tudo aquilo que se possa considerar já resoluto na lei 

e, pois, excludente de interferência de critérios da Administração”. Assim, a vinculação pode 

coexistir com a discricionariedade.  

A discricionariedade é relativizada em vários sentidos
222

, porém, sempre se encontra 

vinculada em lei:  

A discricionariedade é relativa em diversos sentidos, em todo e qualquer caso, o 

administrador estará sempre cingido não importa se mais ou menos estritamente – ao 

que haja sido disposto em lei, já que a discrição supõe comportamento intralegem e 

                                                           
219 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.29. 
220 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.29.  
221 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. “Relatividade” da competência discricionária. RTDP – Revista Trimestral de 

Direito Público nº25. São Paulo: Malheiros, 1999, p.13. 
222 Quanto à sua finalidade, âmbito de liberdade conferido e demais sentidos apontados por Celso Antônio Bandeira de 

Mello. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. “Relatividade” da competência discricionária. RTDP – Revista 

Trimestral de Direito Público nº25. São Paulo: Malheiros, 1999, p.13-8). 
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não extralegem. Nesse sentido podemos dizer que o administrador sempre é 

“vinculado” aos ditames legais
223

.  

 

Assim, a discricionariedade sempre será vinculada à lei.  

Portanto, denota-se que a discricionariedade e a vinculação podem ser conjugadas em 

um mesmo ato administrativo caracterizando seus elementos, não podendo ser mais utilizada 

a distinção de atos vinculados ou discricionários, mas uma nova visão de que ambas se dão à 

luz dos elementos dos atos administrativos.  

Outro aspecto importante a ser abordado é aquele que relaciona a discricionariedade e 

a interpretação de conceitos vagos e imprecisos dentro do direito. Esses são os ensinamentos 

de Genaro Carrió
224

, que explica a diferença entre discricionariedade e interpretação na 

medida em que a interpretação somente nos leva a uma solução correta, enquanto a 

discricionariedade apresenta mais de uma solução dentro do sistema jurídico. 

 Na interpretação jurídica representa o labor do intérprete de identificar a solução 

legítima, enquanto na discricionariedade há pluralidade de soluções legítimas e não é a 

escolha que a caracteriza como discricionária, mas aquela estabelecida dentro desta 

pluralidade de opções legítimas
225

. Portanto, a interpretação é pressuposto para realizar uma 

escolha discricionária, já que sem a interpretação, jamais haverá escolhas legítimas. 

Com relação aos conceitos jurídicos indeterminados temos que, conforme José dos 

Santos Carvalho Filho, “são termos ou expressões contidas em normas jurídicas, que, por não 

terem exatidão em seu sentido, permitem que o intérprete ou o aplicador possam atribuir certo 

significado, mutável. Em função da valoração que se proceda diante dos pressupostos da 

norma”
226

, paira a dúvida se são sinônimos de discricionariedade administrativa. 

Alguns autores da literatura estrangeira assim entendem, dentre eles, o português 

Afonso Rodrigues Queiró que adota como sinônimos as duas denominações
227

. No Brasil, 

Regina Helena Costa adota como sinônimos apenas no conceito de valor
228

. Contudo, os 

                                                           
223 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. “Relatividade” da competência discricionária. RTDP – Revista Trimestral de 

Direito Público nº25. São Paulo: Malheiros, 1999, p.5. 
224 CARRIÓ, Genaro Rubén. Principios jurídicos y positivismo juridico. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1970, p.29. 
225 PIRES, Luis Manoel Fonseca. Controle judicial da discricionariedade administrativa. Dos conceitos jurídicos 

Indeterminados às políticas públicas. São Paulo: Campus Jurídico, 2008, p.146.  
226 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 21.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, 
p.51. 
227 PIRES, Luis Manoel Fonseca. Controle judicial da discricionariedade administrativa. Dos conceitos jurídicos 

Indeterminados às políticas públicas. SP Campus Jurídico, 2008, p.65.  
228 Para a autora, existem duas espécies de conceitos jurídicos indeterminados: conceitos de experiência aos quais não cabem 
discricionariedade porque são precisos e conceitos de onde há uma apreciação subjetiva denominado de valor, onde são 

enxergados como sinônimos de discricionariedade. (COSTA, Regina Helena. Conceitos jurídicos indeterminados e 

discricionariedade administrativa. Revista da Procuradoria Geral do Estado, nº29, p.87 apud PIRES, Luis Manoel 

Fonseca. Controle judicial da discricionariedade administrativa. Dos conceitos jurídicos Indeterminados às políticas 
públicas. São Paulo: Campus Jurídico, 2008, p.86).  
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conceitos jurídicos indeterminados ou noções indeterminadas
229

 não devem ser confundidos 

com a discricionariedade administrativa.  

A discricionariedade administrativa é a possibilidade de o administrador público optar 

por duas ou mais alternativas disponíveis no ordenamento jurídico – soluções legítimas 

descobertas no processo prévio de interpretação. Já os conceitos jurídicos indeterminados são 

aqueles elementos de linguagem que, inseridos nos textos normativos, veiculam a 

possibilidade de o intérprete atribuir maior valoração na aplicação da norma ao caso concreto. 

Carvalho Santos Filho os diferencia nos seguintes termos: 

 
[...] enquanto o conceito jurídico indeterminado situa-se no plano de previsão da 
norma (antecedente), porque a lei já estabelece os efeitos que devem emanar do fato 

correspondente ao pressuposto nela contido, a discricionariedade aloja-se na 

estatuição da norma (consequente), visto que o legislador deixa ao órgão 

administrativo o poder de ele mesmo configurar esses efeitos. Nesta, portanto, o 

processo de escolha tem maior amplitude do que o ocorrente naquele.
230

 

 

  Portanto, pela interpretação, identificamos soluções legítimas dentro do ordenamento 

jurídico que podem ser escolhidas, acarretando numa atividade discricionária ou conceitos 

jurídicos indeterminados que potencializam em favor do intérprete uma valoração qualificada 

da norma para a melhor solução casuística.   

 

3.5.3  Princípio da proporcionalidade nos atos administrativos das  

agências reguladoras 

  

A atividade administrativa tem seus limites, regras e mecanismos de controle 

estampados dentro das normas da Constituição, infraconstitucionais ou até por atos 

secundários, tendo também suas antinomias e lacunas resolvidas pelo direito. 

 O Direito aqui compreende o ordenamento jurídico e seus ideais. Não foi sem sentido 

a colocação pelo legislador infraconstitucional na Lei Federal de processo administrativo a 

nomenclatura “direito” quando estabeleceu no artigo 2, parágrafo único, I,  que: “Nos 

processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:  I – atuação 

conforme a lei e o Direito”. 

 A capacidade de confeccionar lei pelo Poder Legislativo que representa os cidadãos 

nunca conseguirá exaurir e positivar todos os comportamentos e dúvidas advindas das 

relações entre as pessoas, o Estado e os indivíduos. Isso é tarefa impossível. Entretanto, esse 

                                                           
229 Essa posição é adotada por Eros Roberto Grau e Dinorá Adelaide Musetti Grotti. Ambos utilizam o termo “conceito” 

apenas para coisa, estado ou fato histórico.  
230 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 21.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, 
p.51.  
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tipo de lacuna lógica poderá ser resolvida com a atuação do direito e, especialmente com os 

princípios que ele abarca, positivados ou não.    

 Existem princípios que mesmo não tendo expressa previsão legal, já funcionam para 

buscar soluções e regrar comportamentos ou até mesmo dar aos cidadãos mais uma chance de 

revisão das suas condutas que contrariaram a lei e os bons costumes. Um dos exemplos de 

princípios não positivados é o duplo grau de jurisdição que não possui expressamente sua 

menção em normas jurídica, nasce do sistema
231

, o que não exclui do controle a sua 

importância.  

 Por outro lado, existem princípios que não possuíam menção em norma jurídica, mas 

depois foram abarcados pela legislação infraconstitucional e até pelo Poder decorrente 

Constitucional, como ocorreu com o princípio da razoabilidade na Constituição Paulista.  

 Dentre a atuação do direito por meio da interpretação da melhor solução e mais 

salutar, concentram-se os estudos na análise do princípio da proporcionalidade e sua distinção 

com o princípio da razoabilidade. A Administração ou até o Poder Judiciário devem avocá-los 

no exercício do controle quando ocorre a expedição de atos pelas Agências Reguladoras que, 

apesar de serem condizentes com a lei, ultrapassam a boa noção do Direito, combatidos pela 

proporcionalidade. Portanto, os princípios auxiliam no controle amplo da Administração. 

 Apesar de terem semelhanças, o princípio da razoabilidade é distinto do princípio da 

proporcionalidade. Existe uma tendência de denominá-los sinonímias, como é entendido na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
232

. 

  Ademais, à luz da teoria de Robert Alexy, não pode ser considerada a 

proporcionalidade como princípio, pois não tem como produzir efeitos em variadas medidas, 

já que é aplicado de forma constante, sem variações, o que o exclui do âmbito dos 

princípios.
233

 É denominado também por parte da doutrina como “regra da 

proporcionalidade”
234

. Virgílio Afonso da Silva destaca as diferenças históricas da regra da 

proporcionalidade com a razoabilidade
235

:  

                                                           
231 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. v.I. São Paulo: Saraiva, 1989, p.51. 
232 Para Virgílio Afonso da Silva, o Supremo Tribunal Federal utiliza as expressões como sinônimos. (SILVA, Virgílio 

Afonso da. O proporcional e o razoável. São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 98, nº798, 2002, p.23-50; p.24). Vide o 

mesmo entendimento: ÀVILA, Humberto. Revista Diálogo Jurídico. ano I, v.I, nº4, jul.2001, Salvador. Bahia-Brasil, p.30.  
233 Posição adotada por Virgílio Afonso Silva (SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. São Paulo, Revista 

dos Tribunais, ano 98, nº798, 2002, p.25).  
234 Em sentido amplo, entende Muller que o princípio da proporcionalidade é a regra fundamental a que devem obedecer 

tanto aos que exercem quanto os que padecem o poder. (Pierre Muller. Zeitschrift fur Schwizerisches Recht, v.97, p.531 apud 

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 18.ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.393). 
235 O Supremo Tribunal Federal tem denominado o princípio da razoabilidade e a regra da proporcionalidade como 

sinônimos. A invocação da proporcionalidade é comumente um mero recurso a um topos (uma máxima do senso comum), 

com caráter meramente retórico, e não sistemático. É comum recorrer-se à fórmula “à luz do princípio da proporcionalidade 

ou da razoabilidade, o ato deve ser considerado inconstitucional”. (SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. 
São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 98, nº798, 2002, p.29-30).  
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[...] A não identidade entre os dois conceitos fica ainda mais clara quando se 

acompanha o debate acerca da adoção do Human Rights Act de 1998 na Inglaterra. 

Somente a partir daí passou a haver um real interesse da doutrina jurídica inglesa na 

aplicação da regra da proporcionalidade, antes praticamente desconhecida na 

Inglaterra. Atualmente, discute-se qual o papel que a regra da proporcionalidade 

deverá desempenhar ao lado do princípio da irrazoabilidade ou, até mesmo, se 

aquela deverá substituir este. Se ambos fossem sinônimos, essa discussão seria 

impossível
236

. 

  

  Por outro lado, não há expressa consagração da regra da proporcionalidade na 

Constituição Federal vigente
237

. No controle das leis restritivas de direitos fundamentais, 

surgiu por desenvolvimento jurisprudencial do Tribunal Constitucional Alemão e não é uma 

simples pauta que, vagamente, sugere que os atos estatais devem ser razoáveis, nem uma 

simples análise da relação meio-fim
238

.  

 Na forma desenvolvida pela jurisprudência constitucional alemã, tem ela uma 

estrutura racionalmente definida, com subelementos independentes (adequação, necessidade 

e proporcionalidade em sentido estrito) que são aplicados em uma ordem pré-definida, e que 

conferem à regra da proporcionalidade a individualidade que a diferencia, claramente, da 

mera exigência de razoabilidade, posição que iremos adotar com algumas sugestões. Portanto, 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em nada se confundem.  

 Assim, a proporcionalidade deve ser enxergada como um instrumento que auxilia no 

controle, ampliando-o, ao retirar do ordenamento atos normativos em desconformidade com 

os seus subelementos da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

 Mas, antes de adentrar na explicação de cada um destes elementos, é salutar explorar a 

premissa colocada por Carlos Bernal Pulido
239

 ao escrever sobre proporcionalidade. Dentre os 

grandes ensinamentos, destaca-se o raciocínio sobre os direitos fundamentais e sua restrição, 

colocando que a importância da intervenção no direito fundamental deve estar justificada pela 

importância da realização do fim perseguido pela intervenção legislativa:  

 

                                                           
236SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 98, nº798, 2002, p.28. 
237 Mas será que a Constituição brasileira consagra a regra da proporcionalidade? Quando o STF fundamenta suas decisões na 

regra da proporcionalidade, ou não faz qualquer remissão a um artigo, ou refere-se ao chamado substantive due process of 

law (artigo 5º, LIV: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal). O STF acaba por 

aplicar a regra: é proporcional aquilo que não extrapola os limites da razoabilidade. (SILVA, Virgílio Afonso da. O 
proporcional e o razoável. São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 98, nº798, 2002, p.23-50).  
238 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 98, nº798, 2002, p.30. 
239 No original: El primer aspecto del análisis de idoneidade de las intervenciones legislativas em los derechos fundamentales 

consiste em verificar si el fin que el parlamento pretende favorecer, puede ser considerado legitimo desde el punto de vista 
constitucional. Este primer elemento es un presupuesto de segundo. Unicamente sise há estabelecido de antemano qué 

finalidade persigue la intervencion legislativa, y sise há constatado que esta finalidade no resulta ilegítima desde la 

perspectiva de la Constitucion, podrá enjuiciarse si la medida adoptada por el legislador resulta idónea para contribuir a su 

realización.  (PULIDO, Carlos Bernal. El principio de proporcionalidad y los derechos y fundamentales . 3.ed. Madri: 
Editorial Centro de Estudios Constitucionales, 2007, p. 692). 
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O primeiro aspecto da análise da idoneidade das intervenções legislativas nos direitos 

fundamentais consiste em verificar se o fim que o parlamento pretende favorecer, pode ser 

considerado legitimo do ponto de vista constitucional. Este primeiro elemento é um 
pressuposto do segundo. Unicamente se tem estabelecido de antemão que a finalidade 

perseguida na intervenção legislativa e se tem constatado que esta finalidade não resulta 

ilegítima da perspectiva da Constituição, pode processar se a medida adotada pelo legislador 

resulta idônea para contribuir na sua realização. (tradução nossa). 

 

 Essa definição significa que as vantagens obtidas mediante a intervenção legislativa
240

 

no direito fundamental devem compensar os sacrifícios que esta implica para seus titulares e 

para a sociedade em geral. Trata-se de uma comparação entre a importância da intervenção no 

direito fundamental e a importância da realização do fim legislativo, com o objetivo de 

fundamentar uma relação de precedência entre aquele direito e este fim. Deve, portanto, 

existir uma compensação entre a intervenção ao direito fundamental realizada pela 

intervenção legislativa com as benesses que a coletividade terá.  

  Veja que esse raciocínio tem grande importância quando se está diante da função 

normativa das Agências Reguladoras à luz do serviço público adequado. Assim, os atos 

normativos expedidos pelas agências reguladoras ou lei que determine alguma intervenção a 

cargo destas, ao limitar um direito fundamental, devem conceder mais benesses do que a 

própria restrição posta a este direito fundamental. O não atendimento deste raciocínio acaba 

gerando uma expulsão deste ato com base no controle judicial ou administrativo ampliado à 

luz dos princípios e regras constitucionais.  

 Quando há uma intervenção legislativa (e até ampliando um pouco esse horizonte à 

luz da lei, colocando os atos expedidos com base na função normativa das agências 

reguladoras), se houver alguma restrição que não justifique a importância da intervenção no 

direito fundamental (serviços públicos essenciais: transporte, água, luz e demais à luz da 

Constituição
241

 vigente) devem ser declarados desproporcionais e retirados do ordenamento 

jurídico, sob o prisma da regra da proporcionalidade.  

 Nesta visão somente cabe a intervenção (atos expedidos pelas Agências Reguladoras) 

ao direito fundamental quando existir alguma benesse à coletividade e, consequentemente, 

                                                           
240 O fim que fundamenta a intervenção legislativa num direito fundamental deve ser considerado um fim legítimo quando 
não está proibido explícita ou implicitamente pela Constituição. Apesar de não parecer gerar dificuldade a regra acima, o 

autor adverte que a legitimidade do fim também poderia ser entendida não sem o fundamento de outros modos alternativos. 

Por um lado, poderia ser sustentado que o fim que fundamenta a intervenção legislativa em um direito fundamental só deve 

ser legítimo quando se trata de outro direito fundamental (1ª definição). Ou poderia ser adotada uma postura mais ampla, que 
ademais dos direitos fundamentais, também outros princípios constitucionais podem erigir-se como fundamento legítimo de 

tais intervenções (2ª definição). 
241Artigo 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. 
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atender ao interesse público. Caso contrário, esses atos podem ser declarados inválidos ou até 

inconstitucionais
242

.  

 Assim, o controle representado pela expedição de atos excessivos ou pela omissão na 

atividade de regulação e de fiscalização do serviço público essencial (transporte, saúde, água 

e outros) pelas agências reguladoras que implique restringir direito fundamental do usuário do 

serviço público sem o correspondente meio adequado, deve ser repelido no âmbito da União 

com base no princípio da tutela pelo Ministério ao qual a Agência Reguladora estiver 

vinculada. Deverá ocorrer um controle mais amplo baseado em regras e princípios. Do 

contrário, pela falta de racionalidade da Administração, operar-se-á no âmbito do Poder 

Judiciário.  

 Exemplo clássico é norma proibindo remédio ou a omissão da não concessão de 

registro que autorize a sua venda pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nos 

casos de tratamento de câncer de uma pessoa que se não obtiver sucesso na concessão do 

remédio poderá falecer. Esse ato, na visão esposada, contraria a regra da proporcionalidade 

pelo excesso (norma proibindo) e pela insuficiência (omissão ou ação insuficiente) do ato de 

autorização que limitou o direito fundamental à saúde ou à vida sem demonstrar 

suficientemente mais benefícios com o resultado desta restrição e, com mais razão, negando a 

própria função normativa da agência
243

. Portanto, essa norma deve ser excluída do 

ordenamento, pois seus fundamentos não trazem benesses à coletividade.  

 Portanto, determinados atos expedidos pelas Agências Reguladoras devem ser 

analisados antes de serem confeccionados, verificando se há potencialidade de restrição a 

algum direito fundamental, seja pela insuficiência ou pelo excesso de proibição. Havendo, 

não podem tornarem válidos. 

 O princípio da proporcionalidade na visão de Carlos Bernal Pulido possui três 

elementos-subprincípios. O princípio da proporcionalidade está composto pelos subprincípios 

da: (I) idoneidade-adequação; (II) necessidade e (III) proporcionalidade stricto sensu. A 

aplicação se dá de maneira sucessiva e escalonada, da seguinte forma: o intérprete pesquisa se 

a norma que intervém no direito fundamental é idônea; se não é, deve ser declarada 

                                                           
242 Se o direito fundamental adquire prioridade nesta relação de precedência, a norma adstrita prima facie ao seu âmbito 

normativo adquirirá a sua vez uma validade definitiva e a norma legal deverá ser declarada inconstitucional. Se, ao contrário , 
a prioridade se atribui ao fim do legislador, a norma adstrita prima facie perderá todo o tipo de validez e a norma legal deverá 

ser declarada conforme a Constituição. 
243 Virgílio Afonso da Silva coloca que a proporcionalidade não só está ligada ao excesso de proibição-arbítrios, mas também 

ligados a condutas e omissões insuficientes. (SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. São Paulo, Revista 

dos Tribunais, ano 98, nº798, 2002, p.27.  
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inconstitucional; caso passe por esse primeiro crivo, deve ser submetida aos subprincípios da 

necessidade e da proporcionalidade
244

. 

 Já na visão de Virgílio Afonso da Silva
245

, a subdivisão da regra da proporcionalidade 

em três sub-regras, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, 

conquanto praticamente ignorada pelo Supremo Tribunal Federal, é bem salientada pela 

doutrina. O autor ressalta que é preciso ter em mente que a análise da adequação precede a da 

necessidade, que, por sua vez, precede a da proporcionalidade em sentido estrito.  

 Nem sempre é preciso analisar se as três sub-regras atendem aos pressupostos. Se uma 

já não atender, encerra-se a análise, e declara-se a inconstitucionalidade da regra posta 

(relação subsidiária). Ressalta o autor que há três tendências diversas quanto ao número de 

sub-regras da proporcionalidade. A clássica (adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito), a restrita (adequação, necessidade) e a ampliada, que costuma identificar um 

elemento adicional, que precede a análise da adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito: a análise da legitimidade dos fins que a medida questionada pretende atingir.  

 Portanto, independentemente das classificações, é pacífico que o princípio ou a regra 

da proporcionalidade é um vetor de extrema importância no controle da atividade da 

Administração, uma vez que acaba ampliando-o, à luz da verificação da mera legalidade, 

analisando abusos que acabam por vez afetando a prestação de um serviço adequado. Essa 

análise sempre será feita sobre três elementos; adequação, necessidade e proporcionalidade 

em sentido estrito, os quais serão vistos adiante.   

 

3.5.3.1  Subprincípio (regra) da adequação 

 

  

Esse subprincípio exige que toda intervenção nos direitos fundamentais seja adequada 

para contribuir para a obtenção de um fim constitucionalmente legítimo. Impõe-se que tenha 

um fim constitucionalmente legítimo e seja idônea para favorecer sua obtenção. 

 A aplicação do subprincípio da adequação consiste em uma análise acerca da 

capacidade que tem o meio escolhido pelo Legislativo para fomentar sua finalidade; é uma 

análise da relação entre o meio legislativo e seu fim na qual este meio persegue facilitar a 

obtenção do fim e o fim, por sua vez, oferece uma fundamentação ao meio. Ou seja, “uma 

medida adotada por uma intervenção legislativa em um direito fundamental não é idônea 

                                                           
244 PULIDO, Carlos Bernal. El principio de proporcionalidad y los derechos y fundamentales. 3.ed. Madri: Editorial 

Centro de Estudios Constitucionales, 2007, p.692.  
245 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 98, nº798, 2002, p.34. 
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quando não contribui de nenhum modo para obtenção do seu fim imediato”. (tradução 

nossa)
246

 .  

 Portanto, para haver adequação, o que importa é a conformidade com o objetivo 

(Zielkkonformitat) e a prestabilidade para atingir o fim (Zwecktaugglickkeit) da medida
247

. 

 A análise da legitimidade do fim legislativo tem sido designada por juízo de 

razoabilidade. O objeto desse juízo de razoabilidade consiste em constatar que a norma sub 

examine não constitui uma decisão arbitrária, porque está fundamentada em alguma razão 

legítima. Entre nós, o conceito clássico de adequação decorre do meio empregado. Se com 

sua utilização o evento pretendido pode ser alcançado, o meio é adequado. 

 Para Virgílio Afonso da Silva, o conceito de adequação não é o mais correto, pois 

deriva de uma má tradução. Ao invés de alcançar, a tradução correta seria fomentar. E 

promover não é a mesma coisa que fomentar. Adequado, então, não é somente o meio 

utilizado para alcançar um objetivo, mas também o meio utilizado para fomentar, promover a 

realização de um objetivo, ainda que o objetivo não seja completamente realizado. Por esse 

prisma, uma medida somente pode ser considerada inadequada se sua utilização não 

contribuir em nada para fomentar a realização do objetivo pretendido
248

. 

 Com relação ao controle das medidas advindas da Administração Pública, ponto 

principal do trabalho, uma vez que os atos normativos das agências reguladoras são atos 

advindos da Administração, não se discute tanto sobre a finalidade e os meios – objetivos 

desejados, – mas sobre a adequação das medidas (atos normativos) expedidas pautadas no 

ordenamento. Isto é, se faz uma análise de adequação se estas medidas cumprem seus 

propósitos nas normas jurídicas. Essas lições são bem colocadas por Willis Santiago Guerra 

Filho: 

Neste quadro, vale destacar, com relação ao controle de medida proveniente da 

Admnistração Pública, que por tratar de uma função estatal a ser exercida em 

obediência à norma preexistente, não há tanto a se discutir sobre finalidade 
eobjetivos “desejados”; mas, sim, acima de tudo, sobre a adequação daquelas 

medidas a tais propósitos, previsto normativamente. Caso elas impliquem em 

limitação de direitos fundamentais, deve-se verificar antes de mais nada se o ato 

administrativo não deixou de corresponder ao sentido da norma que deveria realizar 

concretamente
249

. 

  

                                                           
246 No original: “uma medida adoptada por uma intervencion legislativa em um derecho fundamental, no es idônea, cuando 
no contribuye de nigún modo a la obtención de su fin imediato”. (PULIDO, Carlos Bernal. El principio de 

proporcionalidad y los derechos y fundamentales . 3.ed. Madri: Editorial Centro de Estudios Constitucionales, 2007, 

p.724). 
247  LUCCA, Newton de; MEYER, Samantha Ribeiro; BAETA, Mariana Barbosa. (Coords.). Direito constitucional 

contemporâneo. Estudos em homenagem ao professor Michel Temer. São Paulo: Quartier Latin, 2012; GUERRA FILHO, 

Willis Santiago. Direitos fundamentais, dignidade humana e princípio da proporcionalidade, p.387.  
248 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 98, nº798, 2002, p.36. 
249 LUCCA, Newton de; MEYER, Samantha Ribeiro; BAETA, Mariana Barbosa. (Coords.). Direito constitucional 

contemporâneo. Estudos em homenagem ao professor Michel Temer. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 387.  
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 Assim, os atos normativos administrativos expedidos pela Administração devem ser 

adequados no sentido de verificação ao cumprimento fiel correspondente a sua criação legal, 

diferentemente das normas abstratas nas quais há ampla possibilidade de meios desejados 

alcançados pela prognose. Saliente-se ainda que, à luz do verbo fomentar, seria também o 

meio utilizado para fomentar a realização de um objetivo.  

 Com efeito, os atos normativos das agências reguladoras devem possuir fundamento 

legal nas suas próprias finalidades normatizadas que ensejaram os motivos da sua criação. Por 

isso, quando temos uma situação em que o serviço que está sob guarda da própria agência 

(saúde) acaba sendo prejudicado por seus próprios atos (venda de remédio ou negativa de 

expedição de autorização de venda), negando o seu fim, esse ato será inadequado. 

 Considerando essa última premissa, conclui-se que as atividades fins da agência 

reguladora, a título de exemplo, de transporte, não podem ser contrariadas por ato normativo 

expedido por ela própria que contraria este fim. Por exemplo: um ato normativo que 

determina no serviço público de transporte a colocação de equipamento novo em 

determinadas regiões para atender a acessibilidade dos anões (atualidade), justamente para dar 

cumprimento ao conceito de prestação de serviço adequado, poderá ser considerado 

inadequado caso seja provado que essa situação não detenha base normativa. Portanto, o meio 

não foi apto para alcançar o resultado pretendido. 

 Portanto, toda vez que um ato normativo determina uma obrigação de fazer ou não 

fazer pautados em meios a fim de que possa alcançar determinado resultado pretendido e, 

esse não se sucedeu, poderá à luz da proporcionalidade no seu subelemento adequação ou 

idoneidade ser considerado abusivo (proibição de excesso) ou ineficiente (proibição de 

ineficiência), portanto, desproporcional, via regra ou princípio, dependendo da posição 

adotada.  

 

3.5.3.2  Subprincípio (regra) da necessidade 

 

 Segundo a doutrina consagrada, um ato advindo do Poder Público que limite algum 

direito fundamental somente pode se manter quando não existir outra forma ou método menos 

intensivo, em menor medida, ao direito fundamental atingido. Estamos diante do subprincípio 

da necessidade.  

  Sua outra designação na doutrina é a exigibilidade, que constuma ser associada à 

busca do meios mais suaves (milderes Mittel)  dentre os vários possíveis, para atingir o fim 
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buscado, no que se reconhece haver grande margem de ação (Handlungsspielraum) e no 

campo para realização  (Gestaltungsbereich) ao legislador e na Administração Pública.
250

 

 A diferença entre o exame da necessidade e o da adequação é clara: o exame da 

necessidade é um exame imprescindivelmente comparativo, enquanto o da adequação é um 

exame absoluto
251

. 

 Quando aplicamos a necessidade temos como cerne a aplicação de meios menos 

onerosos e mais sensíveis que possam auxiliar o fim desejado, consequentemente protege-se 

mais o direito fundamental. Quando estamos diante da expediação de ato normativos 

advindos da competência das agências reguladoras, nada mais prudente no momento da sua 

expedição, do que observar meios mais condizentes voltados à efetivação da prestação do 

serviço adequado (meio de fomentar), diga-se de passagem, serviço público social integrante 

dos direitos fundamentais do cidadão. 

  Nesse quadro, usando ainda como exemplo o serviço de transporte coletivo urbano, a 

necessidade de atingir as metas de qualidade exigidas no artigo 10 e parágrafos da Lei 

Nacional de Mobilidade Urbana é normatizada via uma nova resolução da ANTT: a exigência 

dos concessionários à realização de melhoras na infraestrutura municipal (acessibilidade aos 

anões em determinadas regiões, por exemplo. Para atender metas de qualidade, coloca como 

meio para atingir esse objetivo, a fim de equilibrar as equações financeiras do contrato 

administrativo, a necessidade de aumento de tarifas públicas. 

 Sob essa análise do ato normativo expedido, há possibilidade de a Agência 

Reguladora de transportes exigir melhoras na infraestrutura colocando como forma de 

subvenção o aumento das tarifas públicas dos usuários, conforme norma legal
252

. Daí, indaga-

se: esse meio normatizado é o correto à luz do subprincípio da necessidade/exigibilidade para 

se socorrerem os concessionários? 

  Obviamente que não. A lei possibilita outros meios alternativos que favorecem o 

serviço adequado, como receitas alternativas, subsídios cruzados e remuneração direta pela 

Administração. Todas essas são medidas mais sensíveis que acabam evitando o aumento das 

tarifas públicas, medida mais drástica ao usuário do serviço público. 

                                                           
250 Virgílio Afonso da Silva, na esteira do tradutor inglês da Teoria dos Direitos Fundamentais, de Alexy, justifica, 

convincentemente, a tradução de Spielraum por discricionariedade. (LUCCA, Newton de; MEYER, Samantha Ribeiro; 

BAETA, Mariana Barbosa. (Coords.). Direito constitucional contemporâneo. Estudos em homenagem ao professor Michel 
Temer. São Paulo: Quartier Latin, 2012; GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direitos fundamentais, dignidade humana e 

princípio da proporcionalidade, p.387). 
251 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 98, nº798, 2002, p.39. 
252 Cumpre-se a adequação com a verificação do ato normativo e sua adequação com a norma. A saber: artigo 9º, parágrafo 
7º, Lei Nacional de Mobilidade Urbana c/c artigo 24, VII, artigo da Lei Federal nº10.233/2001. 
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 Portanto, diante dessa análise, o ato expedido pela Agência de Transporte (ANTT) 

estaria violando a proporcionalidade, não porque o meio é inadequado ou inidôneo (há 

normatização legal), mas porque não foi o mais eficiente e necessário adotado pela Agência 

na expedição do seu ato normativo, portanto, será invalidado. 

 Assim, deve o intérprete pautar-se na busca de meios alternativos menos onerosos à 

medida proposta. Havendo a omissão desta análise, deve o controle ampliado à luz dos 

princípios ganhar efetividade, especialmente no âmbito do Poder Judiciário, ou, pelo Estado 

com base no princípio da tutela excluindo-se os atos normativos desproporcionais expedidos 

pelas Agências Reguladoras, porque são excessivos e ocasionam prejuízos aos direitos 

fundamentais dos seus usuários.  

 

3.5.3.2  Subprincípio (regra) da proporcionalidade em sentido estrito 

 

 

 Quando há a adequação, e se necessário, os atos normativos expedidos que restrinjam 

direitos fundamentais devem ser averiguados quanto ao último subelemento quanto à 

proporcionalidade destes atos. Esse subprincípio define-se pelo sopesamento entre a 

intensidade da restrição ao direito fundamental atingido e a importância da realização do 

direito fundamental que com ele colide e fundamenta a adoção da medida restritiva.  

  A proporcionalidade em sentido estrito importa na correspondência (Angemessenheit) 

entre o meio e o fim, o que requer o exame de como se estabeleceu a relação entre um e 

outro, com o sopesamento (Abwagung) de sua recíproca apropriação, colocando, de um lado 

o interesse no bem-estar da comunidade, e de outro, as garantias dos indivíduos que a 

integram, a fim de evitar o beneficiário no bem demasiado de um em detrimento de outro
253

. 

 Para que uma medida seja considerada desproporcional em sentido estrito, basta que 

os motivos que fundamentam a adoção da medida não tenham peso suficiente para justificar a 

restrição ao direito fundamental atingido. É possível, por exemplo, que essa restrição seja 

pequena, bem distante de implicar a não realização de algum direito ou de atingir o seu 

núcleo essencial. Se a importância da realização do direito fundamental, no qual a limitação 

se baseia, não for suficiente para justificá-la, será ela desproporcional. 

 No mesmo exemplo utilizado tanto na análise da sub-regra adequação quanto da sub-

regra necessidade sobre o ato expedido pela ANTT visando modernizar o serviço de estrutura 

na busca de dar atendimento à lei de acessibilidade para anões, caso o meio fosse necessário, 

                                                           
253 LUCCA, Newton de; MEYER, Samantha Ribeiro; BAETA, Mariana Barbosa. (Coords.). Direito constitucional 

contemporâneo. Estudos em homenagem ao professor Michel Temer. São Paulo: Quartier Latin, 2012; GUERRA FILHO, 
Willis Santiago. Direitos fundamentais, dignidade humana e princípio da proporcionalidade, p.387.  
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ao invés de ser utilizado o aumento de tarifa, houve a proposta de algo menos oneroso ao 

usuário, pela adoção de receitas alternativas. Tivemos, assim, uma análise que ultrapassou a 

adequação e a necessidade. 

 Constata-se que essa correspondência entre o meio e o fim sopesado não detém peso 

suficiente para justificar a limitação ao direito fundamental
254

 (princípio da isonomia, artigo 

5º da Constituição Federal de 1988). Foram verificados pouquíssimos casos de anões na 

região onde ocorreu a obra de infraestrutura. Veja que o peso da obrigatoridade da 

acessibilidade do transporte coletivo para anões acabou sendo considerada restritiva, já que 

beneficiou uma classe de pessoas, ocorrendo a infringência ao princípio da isonomia, na 

medida em que a norma enunciada é materialmente inviável
255

, ocasionando-se 

desproporcional no seu terceiro elemento, proporcionalidade em sentido estrito.   

 No caso das Agências Reguladoras, quaisquer atos expedidos que atinjam o núcleo 

essencial devem ser reconhecidos na atividade de controle como desproporcional tanto na 

esfera Administrativa (princípio da tutela) quanto na revisão do ato pelo Poder Judiciário.  

 O mais eficiente seria a criação de um órgão administrativo para realizar esse controle 

interno previamente com fundamento em lei como pressuposto de validade da expedição 

deste ato, atividade vinculada cuja inobservância geraria nulidade absoluta do ato normativo 

expedido. Não pode ser deixada exclusivamente essa atividade de controle aos Ministérios 

sem um mecanismo que vincule a expedição de atos a uma análise mais aprofundada com 

base em estudos que comprovem o impacto destas medidas. 

 As Agências Reguladoras não regulam simples serviços, mas tão somente serviços 

públicos na maioria das vezes essenciais que carregam consigo direitos fundamentais. Mesmo 

com a autonomia dos seus dirigentes, por si só, esse gestor não tem como controlar todos os 

atos expedidos pela Agência Reguladora que dirige. Deve haver a criação de um órgão de 

controle de qualidade que verifique à luz do princípio da proporcionalidade a medida mais 

equilibrada e saudável a ser tomada. 

                                                           
254 A partir do momento em que foi concedido a infraestrutura para uma classe de pessoas dentro da sociedade sem as 

explicações do porquê do discrímem, ocorre o não atendimento do princípio da isonomia, denominado como direito 

fundamental. 
255No caso da acessibilidade dos anões, não havia essa situação real. Houve particularidade dolosa em criar esta despesa sob 

o arcabouço da mobilidade para favorecer determinadas regiões com a expedição do ato normativo. Nos dizeres de Celso 

Antônio Bandeira de Mello: Haverá uma inviabilidade apenas material, quando, sem empeço lógico à reprodução da 

hipótese, haja, todavia, no enunciado da lei, descrição de situação cujo particularismo revela uma tão extrema, da 
improbidade de recorrência que valha como denúncia do propósito, fraudulento, de singularização atual absoluta do 

destinatário. Trata-se então, de saber se a regra questionada deixa portas abertas à eventual incidência futura sobre outros 

destinatários inexistentes à época de sua edição, ou se, de revés, cifra-se quer ostensiva quer sub-repticiamente apenas a um 

destinatário atual. Neste último caso é que haveria a quebra do preceito da igualdade.  (BANDEIRA DE MELLO, Celso 
Antônio. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p.25).    
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 Portanto, essa análise poderia ser feita com a criação de um órgão que incluísse a 

participação de universidades por meio de seu corpo técnico que realizasse estudos a fim de 

comprovar medidas menos prejudiciais aos usuários dos serviços públicos.  

 

3.5.3.4  Controle relativo à aplicação da proporcionalidade 

 

 A função normativa fundamentada pela expedição de atos na regulação dos serviços 

públicos deve se pautar em lei. Seu fundamento deve estar baseado na eficiência e gerar 

benefícios aos usuários dos serviços públicos. Consequentemente devem existir como 

pressuposto de validade estudos técnicos que provam essa benesse aos usuários.   

  Caso esses atos expedidos contrariem alguns princípios ou se forem legais, mas 

desproporcionais, fundados em erro, devem ser retirados do ordenamento jurídico sob a 

análise da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, elementos do 

princípio da proporcionalidade.  

 Essa análise normalmente é realizada pelo Poder Judiciário, podendo em alguns casos 

ser verificada com base no princípio da tutela pela União por meio dos seus Ministérios, eis 

que a Administração deve se pautar pelo dever de manter apenas atos que não contrariam a lei 

e o direito (análise da proporcionalidade). 

 Não pode uma Agência Reguladora expedir atos que carregam consigo estudos 

técnicos que inviabilizam a utilização do serviço sob a ótica de um serviço adequado, 

colocando restrições exageradas; ressalta-se que serviço adequado se encontra positivado pela 

Lei Tradicional de concessões de serviços públicos.
256

  

 O serviço adequado abarca desde as situações econômicas – modicidade tarifária afeta 

aos usuários – como também aquelas ligadas à eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 

cortesia na sua prestação. Ou seja, existe um controle rígido colocado pela lei, devendo existir 

qualidade nos serviços prestados pelas concessionárias, atendendo aos atos expedidos pelas 

agências reguladoras, desde que estejam de acordo com a lei e o direito.  

  Isso porque as Agências Reguladoras não podem criar regras excessivas para dar 

atendimento na busca de um serviço adequado. Se ocorrida essa situação, esvaziará de 

legitimidade seus atos normativos retirando deles os necessários parâmetros legais e 

proporcionais (direito adotado como pressuposto na aferição real de um serviço adequado).  

                                                           
256 Artigo 6º da Lei Federal nº8.987/1993. Parágrafo1º – Serviço adequado é o que satisfaz às condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Parágrafo 2º 

– A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a 
melhoria e expansão do serviço. 
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 Quando isso acontece, ao invés de padronizar comportamentos e situações na busca da 

melhor qualidade de um serviço público e adequado, acarretará, devido ao excesso técnico, 

uma barreira para que as concessionárias cumpram determinadas resoluções normativas (atos 

expedidos pelas Agências Reguladoras).  

 Essa análise, tanto sob o aspecto da legalidade quanto da proporcionalidade, ocorre no 

Poder Judiciário, com base na realização de um controle de resultado, validando ou julgando-

o ilegal sob o prisma do princípio da proporcionalidade, retirando do ordenamento decisões 

impostas sob o manto dos atos normativos das Agências Reguladoras que, ao invés de 

beneficiar os usuários do serviço público, os prejudicam, uma vez que os descaracterizam 

como serviço adequado.  

 Uma decisão judicial que demostra essa situação ocorreu no Estado do Rio de Janeiro 

suspendendo o aumento excessivo de 41,7% autorizado pela ANATEL para reajustar as 

tarifas telefônicas, sob pena de multa de 1 milhão de reais
257

. Essa decisão se deu em 

decorrência do exagero no aumento, analisado sob o princípio da proporcionalidade.  

 Outras apreciações técnicas transformadas em atos normativos podem também 

ocasionar transtornos aos usuários dos serviços públicos. Um exemplo corrente são os 

bloqueios dos sinais de celulares existentes em determinados prédios públicos pertencentes à 

atividade de segurança pública, como delegacias, Batalhões da Polícia Militar ou presídios. 

 Quando ocorrem esses bloqueios de celulares com base em apreciações técnicas que 

depois se transformam em atos normativos, há prejuízo às pessoas que transitam nestes 

lugares, ficando sem sinal para o uso, transformando-o, também em serviço inadequado, já 

que haverá abruptamente a sua interrupção.  

 Assim, atos normativos expedidos pelas agências reguladoras sempre passarão por um 

controle tanto pelo ente controlador-Estado (tutela), como também, e normalmente é o que 

ocorre, pelo Poder Judiciário (controle externo de resultados), inclusive, analisando o mérito 

administrativo quando há desvios de finalidade e falta de paridade com base no princípio da 

proporcionalidade que concede ao Poder Judiciário a ampliação do controle da 

discricionariedade destes atos.  

 

 

 

                                                           
257 GUERRA, Sergio. Atualidades sobre o controle judicial dos atos regulatórios. Revista Eletrônica de Direito 

Administrativo Econômico. (REDAE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº01, fev.-mar.-abr.2010. 

Disponível em: www.direitodoestado.com/revista/REDAE-21-FEVEREIRO-2010-SERGIO-GUERRA.pdf. Acesso em: 26 
ago.2015. 

http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-21-FEVEREIRO-2010-SERGIO-GUERRA.pdf
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4   CONTROLE EXTERNO NA CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 

 

4.1  Órgãos de controle externo às concessões de serviço público 

 

  A formação constitucional do Estado Brasileiro guarda como princípio fundamental a 

separação dos Poderes do Estado, assentado na forma tripartite. Essa ideologia adotada pelo 

Poder Constituinte da Constituição Federal de 1988 tem suas raízes na teoria consagrada por 

Montesquieu no seu livro Do Espírito das Leis258
, ressalvando-se o conteúdo normativo que 

determina a harmonia entre eles, termo originado da teoria de freios e contrapesos
259

 que 

objetiva evitar a concentração do poder (artigo 2º da Constituição Federal de 1988). 

 No ordenamento jurídico brasileiro cabe a realização do controle externo sobre a 

Administração Pública ao Poder Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas, pelo Poder 

Judiciário e pelo povo, sendo este último, o detentor legítimo do poder. Só por ele será 

constituído aos outros integrantes do controle externo, conforme está calcado na Constituição 

Federal: 

Artigo 1º – A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição (g.n). 

 

 Essas considerações importam na colocação do tema, pois o molde constitucional 

adotado pelo Estado Brasileiro afigura-se como terreno fértil ao desenvolvimento de 

mecanismos de controle do Estado, situado não apenas no âmbito do próprio aparelho estatal, 

como também no corpo social que o integra, como veremos adiante. Tudo isso dentro de uma 

visão Republicana do Estado Brasileiro, cuja Constituição elege a prestação de contas dos 

agentes públicos que cuidam da res publica como princípio sensível, ou seja, princípio cuja 

violação enseja a intervenção federal ou estadual (artigo 34, VII, “d,” e artigo 35, II)
260

. 

  Diante deste contexto, dissecaremos o controle exercido por cada integrante detentor 

desta legitimidade, dado o enfoque ao Tribunal de Contas, pontuando a ampliação do controle 

sobre o regime das concessões de serviço público.  

 

                                                           
258 Do Espírito das Leis (em francês: De l'esprit des lois), publicado em 1748, é o livro no qual Montesquieu elabora 

conceitos sobre formas de governo e exercícios da autoridade política que se tornaram pontos doutrinários básicos da ciência 

política. Suas teorias exerceram profunda influência no pensamento político moderno. Elas inspiraram a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, elaborada em 1789, durante a Revolução Francesa.   
259 Soares de Pinho identifica nas formas de governo de Aristóteles a origem do sistema de freios e contrapesos. (PINHO, A. 

P.Soares de.  Freios e contrapesos do governo na Constituição brasileira. Niterói: [s.c.p.], 1961, p.46).  
260 ZYMLER, Benjamin. Questões de controle. Controle das finanças públicas no Brasil: visão atual e prospectiva. Revista 

do Tribunal de Contas da União TCU nº76, 1998, p.4. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/1748
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
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4.1.1  Tribunais de Contas 

  

É por este sistema de controle que, na verdade, um mecanismo de natureza 

autenticamente fiscalizatória se aperfeiçoa. A própria supremacia da lei não ficaria assegurada 

se fosse dado ao legislativo tão somente aprová-la, sem possibilidades de controlar-lhe a 

execução
261

. Daí o porquê da existência do Tribunal de Contas, justamente para auxiliar o 

Poder Legislativo na fiscalização da res pública. Tais ditames estão inseridos na Constituição 

Federal, dentre os quais, o controle de resultados: 

 
Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 

receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 

sistema de controle interno de cada Poder.  

Artigo 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante 

parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu 

recebimento; 

II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 

sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles 

que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 

erário público; 

III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a 
qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas 

e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento 

em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, 

ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 

concessório; 

IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 

de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas 

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no 

inciso II; 

V – fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social 

a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; 

VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante 

convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito 

Federal ou a Município; 

VII – prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de 

suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de 

auditorias e inspeções realizadas; 

VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade 

de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, 

multa proporcional ao dano causado ao erário; 

IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao 

exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

X – sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à 

Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 

XI – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 

                                                           
261 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1991, p.88.    
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O Tribunal de Contas nem sempre teve tanta efetividade no controle externo perante a 

Administração como na Constituição Federal vigente. Sua origem
262

 coincide com a época 

que o Brasil ganha independência, quando a competência de fiscalizar se mantinha apenas 

sobre a elaboração do orçamento e conferia se a competência para verificar a legalidade das 

contas da receita e da despesa. Essa passagem histórica é bem delineada pelo ministro Luiz 

Octavio Gallotti:  

 

Instituído o Tribunal de Contas pela Constituição republicana de 1891 em explícita 

ligação com a atividade parlamentar, dada a natural complementaridade de sua 

competência com a elaboração do orçamento – cuja execução lhe cumpriria 
fiscalizar – somente na Carta de 1946 (artigo 22), surgiu a expressão “auxílio” (será 

fiscalizada pelo Congresso, “com o auxílio do Tribunal de Contas”, a administração 

financeira da União”), e não poucas incompreensões tem gerado essa impropriedade 

terminológica, a persistir na vigência das Constituições ulteriores. Com maior 

propriedade decerto poder-se-ia ter escrito: com a participação” do Tribunal de 

Contas
263

.  

  

  Assim, foi no Governo Provisório a criação do Tribunal de Contas, pelo Decreto 

nº966-A de 07 de novembro de 1890. Tal decreto foi da lavra de Rui Barbosa, que também 

inspirou a inserção desse órgão de contas no texto constitucional (artigo 89 da Lei Magna de 

1890). E daí em diante o Tribunal de Contas esteve presente em todas as Constituições 

federais
264

.  

 Sua participação no controle da Administração Pública até a Constituição Federal 

vigente variava de Constituição a Constituição. Isso seu deu porque alguns períodos históricos 

não eram revestidos pela democracia, ocorrendo a supressão da sua competência.  

 Na Constituição Federal de 1934
265

 o Tribunal de Contas recebeu entre outras, as 

seguintes competências constitucionais: proceder ao acompanhamento da execução 

                                                           
262 A tentativa de instituir o Tribunal de Contas, no Brasil, pela primeira vez foi ideia dos Senadores do Império, Visconde de 

Barbacena e José Bonifácio Borges, em 1826. Em 1845, novo projeto no mesmo sentido fora apresentado ao parlamento por 
Manuel Alves Branco. Se bem que a ideia volvesse com Pimenta Bueno, Silveira Martins, Visconde de Ouro Preto e João 

Alfredo, o Império não possui o seu Tribunal de Contas. (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional 

positivo.15.ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p.718).   
263 GALLOTTI, Luiz Octavio. Tribunal de contas e poder legislativo. Revista do Tribunal de Contas da União TCU nº85, 
Brasília, 2000, p.1. 
264 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 20.ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p.139. 
265 Artigo 99. E’ mantido o Tribunal de Contas, que, directamente, ou por delegações organizadas de accordo com a lei, 

acompanhará a execução orçamentária e julgará as contas dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos. Artigo 101. Os 
contractos, que, por qualquer modo, interessarem immediatamente á receita ou á despesa, só se reputarão perfeitos e 

acabados, quando registados pelo Tribunal de Contas. A recusa do registo suspende a execução do contracto até ao 

pronunciamento do Poder Legislativo. Parágrafo 1º – Será sujeito ao registo prévio do Tribunal de Contas qualquer acto de 

administração pública, de que resulte obrigação de pagamento pelo Thesouro Nacional, ou por conta deste. Parágrafo 2º –  
Em todos os casos, a recusa do registo, por falta de saldo no credito ou por imputação a credito improprio, tem caracter 

prohibitivo; quando a recusa tiver outro fundamento a despesa poderá effectuar-se após despacho do Presidente da República, 

registo sob reserva do Tribunal de Contas e recurso ex-officio para a Câmara dos Deputados. Parágrafo 3º – A fiscalização 

financeira dos serviços autonomos será feita pela forma prevista nas leis que os estabelecerem. Artigo 102. O Tribunal de 
Contas dará parecer prévio, no prazo de trinta dias, sobre as contas que o Presidente da República deve annualmente prestar á 
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orçamentária, registrar previamente as despesas e os contratos, julgar as contas dos 

responsáveis por bens e dinheiro públicos, assim como apresentar parecer prévio sobre as 

contas do Presidente da República para posterior encaminhamento à Câmara dos Deputados. 

Verifica-se ainda aos Ministros do Tribunal de Contas nesta Constituição as mesmas garantias 

que aos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

 Nesta época houve uma ampliação das suas competências, conferindo-lhe 

possibilidades maiores de controle. Contudo, o cerne ainda se baseava nas execuções 

orçamentárias. 

  Já na Constituição de 1937 
266

, época ditatorial, fora excluído o parecer prévio sobre as 

contas presidenciais, mantendo-se as outras competências. Por outro lado, na Constituição de 

1946
267

, acrescentou-se a competência de julgar a legalidade das concessões de 

aposentadorias, reformas e pensões. 

 Na Constituição de 1967, a competência do Tribunal de Contas aparentemente se 

revelava benéfica à sociedade,
268

 já que acabou criando a realização de inspeções e auditorias. 

Também foi colocada a necessidade de um controle interno no Poder Executivo, o qual vale a 

pena destacar: 

Artigo 69. A fiscalização financeira e orçamentária da União será exercida pelo 

Congresso Nacional através de contrôle externo, e dos sistemas de contrôle interno 

do Poder Executivo, instituídos pela lei.  

Parágrafo 1º – O contrôle externo do Congresso Nacional será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas e compreenderá a apreciação das contas do Presidente 

da República, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, e o 

julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valôres 

públicos.  

Parágrafo 2º – Tribunal de Contas dará parecer prévio, em 60 (sessenta) dias, sobre 

as contas que o Presidente da República deverá prestar anualmente ao Congresso 

Nacional. Não sendo estas enviadas no prazo constitucional, o fato será comunicado 

ao Congresso Nacional para os fins de direito, devendo o Tribunal, em qualquer 
caso, apresentar minucioso relatório de exercício financeiro encerrado. 

Parágrafo 3º – A auditoria financeira e orçamentária será exercida sôbre as contas 

das unidades administrativas dos três Podêres da União, recebendo o Tribunal de 

                                                                                                                                                                                     
Camara dos Deputados. Se estas não forem enviadas em tempo útil, communicará o facto á Camara dos Deputados, para os 

(Disponível em: http://www2.senado.leg.br. Acesso em: 10 dez.2015). 
266Artigo 114 – Para acompanhar, diretamente ou por delegações organizadas de acordo com a lei, a execução orçamentária, 

julgar das contas dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos e da legalidade dos contratos celebrados pela União, é 
instituído um Tribunal de Contas, cujos membros serão nomeados pelo Presidente da República, com a aprovação do 

Conselho Federal. Aos Ministros do Tribunal de Contas são asseguradas as mesmas garantias que aos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal. (Disponível em: www.camara.gov.br. Acesso em: 10 dez.2015.)   
267 Artigo 77 – Compete ao Tribunal de Contas: I – acompanhar e fiscalizar diretamente, ou por delegações criadas em lei, a 
execução do orçamento; II – julgar as contas dos responsáveis por dinheiros e outros bens públicos, e as dos administradores 

das entidades autárquicas; III – julgar da legalidade dos contratos e das aposentadorias, reformas e pensões. (Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/139953/Constituicoes_Brasileiras_v5_1946.pdf?sequence=9).Acesso em: 

10 dez.2015). 
268 Já vinha sendo, porém, esse regime progressivamente debilitado pela expedição de sucessivas leis que relegavam vários 

tipos de despesa não contratuais ao controle ulterior, quando neste último sistema, atualmente fortalecido pela realização de 

inspeções ou auditorias, passou a fundar-se a atuação do Tribunal, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1967. 

(GALLOTTI, Luiz Octavio. Tribunal de contas e poder legislativo. Revista do Tribunal de Contas da União TCU nº85, 
Brasília, 2000, p.3.) 

http://www2.senado.leg.br/
http://www.camara.gov.br/
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/139953/Constituicoes_Brasileiras_v5_1946.pdf?sequence=9).Acesso%20em:
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Contas, para êsse fim, demonstrações contábeis e realizando as inspeções que 

considerar necessárias.  

Parágrafo 4º – O julgamento da regularidade das contas dos administradores e 

demais responsáveis será feito através do exame de levantamentos contábeis, 

certificados de auditoria e pronunciamentos das autoridades administrativas, sem 

prejuízo das inspeções referidas no parágrafo anterior. 

 

  Contudo, apesar do texto constitucional, existia um problema. Embora tivessem sido 

criadas as auditorias financeiras e inspeções, devido a norma constitucional ser totalmente 

potestativa ao crivo do poder político, o conteúdo técnico dos relatórios que apontavam erros 

nas despesas, contratos e orçamentos, uma vez transcorrido o prazo constitucional de 30 dias 

sem análise pelo Congresso Nacional, eram convalidadas, situação que demostrava o total 

controle político (pseudocontrole) destes atos e a burla da efetivação do legítimo controle, 

diminuindo significativamente a democracia brasileira. Essa situação é bem delineada pelo 

Ministro Luiz Octavio Gallotti: 

 

Verificada, em auditoria ou inspeção, alguma irregularidade, passaria a caber ao 

Tribunal não mais do que solicitar ao Congresso Nacional a sustação da execução do 

contrato inquinado de irregular. Não se pronunciando o Legislativo em trinta dias, e 

aí está o insólito da antiga disposição constitucional: tornar-se-ia insubsistente a 

impugnação e convalidada a ilegalidade pelo mero decurso do prazo, exíguo 

ademais, para permitir a eficaz mobilização de um numeroso Parlamento 

bicameral
269

. 

 

    Na Constituição de 1988, essa situação é resolvida ao ser concedido ao Tribunal de 

Contas da União uma jurisdição e competência substancialmente ampliada e com 

instrumentos que a efetivassem, recebendo assim, poderes para, no auxílio ao Congresso 

Nacional, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, a 

legitimidade, a economicidade e a fiscalização da aplicação das subvenções e da renúncia de 

receitas.  

  Coloca ainda a Constituição de 1988 que qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 

públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 

natureza pecuniária tem o “dever” de prestar contas ao Tribunal de Contas da União.  

 Portanto, a Constituição Federal concedeu ampla competência, dentre as quais, 

destaca-se a possibilidade de aplicação de sanções restritivas de direito, como multas e 

suspensões caso haja prova de conluio (artigo71, VIII, da Constituição Federal de 1988), 

                                                           
269 GALLOTTI, Luiz Octavio. Tribunal de contas e poder legislativo. Revista do Tribunal de Contas da União TCU nº85, 
Brasília, 2000, p.3.  
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sendo revestido de eficácia executiva caso não seja adimplido o pagamento das multas
270

. 

  Assim, ganhou ampla competência para exercer a função de fiscalização 

financeira, consultas, informação, julgamento, sancionatória, corretiva e de ouvidor. Essas 

competências são bem colocadas na doutrina por Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

 
Fiscalização Financeira propriamente dita, quando faz ou recusa atos de admissão 

de pessoal ou concessão inicial de aposentadoria, reforma, pensão, quando faz 
inquéritos, inspeções e auditorias. Quando fiscaliza a aplicação de quaisquer 

recursos repassados pela união, mediante convênios, acordo, ajustes ou outros 

instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município. Consulta: 

quando emite parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente 

da República. Informação quando presta ao Congresso Nacional, a qualquer das 

respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas.  

Julgamento, quando julga as contas dos administradores e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos e as contas daqueles que derem causa à perda, 

extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízos ao Erário Público. [...] 

sancionatórias, quando aplica aos responsáveis nos casos de ilegalidade de 

despesas ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, 

entre outras cominações, multas proporcionais ao dano causado. Corretivas, quando 

assina prazo para que o órgão adote as providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei. Ouvidor, quando recebe denúncia de irregularidade ou 

ilegalidade, feita pelos responsáveis pelo controle interno ou por qualquer cidadão, 

partido político, associação ou sindicato, nos termos do artigo74, parágrafos1º e 2º.  

 

  E dentro deste contexto, o Tribunal de Contas, nos termos da competência 

constitucional, vem ganhando gradualmente mais instrumentos normativos advindos da 

legislação infraconstitucional para realizar o controle de resultados não só ligados à área 

orçamentária, mas a outros institutos inerentes ao Direito Administrativo, destacando-se os 

serviços públicos, na busca de metas e melhores soluções no ato de gastar e planejar dentro da 

Administração Pública, não se limitando apenas à análise de simples legalidade. A verificação 

está sendo feita à luz de princípios, mormente os inseridos expressamente na Constituição de 

1988 ligados à Administração (artigo 37, Constituição Federal de 1988).  

   Essa menção expressa acaba dando aos órgãos de controle possibilidades amplas de 

afastar atos eivados não só de ilegalidades, mas ilegítimos, ineficientes, antieconômicos e não 

proporcionais praticados dentro do ordenamento jurídico. A normatização de instrumentos 

ligados a outras ciências que estabeleçam metas de qualidade no controle acaba privilegiando 

a própria democracia, já que o povo detentor do poder espera que os seus representantes 

façam uma gestão condizente, respeitando a moralidade e a probidade dentro da 

Administração Pública. 

                                                           
270 Artigo 71, Parágrafo 3º – As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título 
executivo. 
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  Para que compreendamos a ampliação da função do Tribunal de Contas no controle 

externo sobre a Administração Pública, necessário trazer ao estudo alguns elementos 

essenciais do Direito Administrativo consistentes nos princípios regentes da Administração 

Pública, especialmente o princípio da eficiência e, como já pontuado, o da proporcionalidade, 

que acabam ampliando a fiscalização.    

 O princípio da proporcionalidade
271

 se faz de extrema relevância para a manutenção e 

consolidação dos parâmetros constitucionais, constituindo-se ainda, em instrumento 

efetivamente idôneo para a salvaguarda dos direitos fundamentais e manutenção da ordem 

constitucional. Serve para fiscalizar e inibir comportamentos que se afiguram nocivos à 

sociedade como um todo, em especial, os afetos aos serviços públicos adequados nas 

concessões de transporte municipal. 

 Da mesma forma o princípio da eficiência, que serve como parâmetro na busca de uma 

melhor e proba administração. Sua normatização realizada pela Constituição, bem como por 

leis ordinárias, sob o prisma de serviço adequado, fez com que se ampliasse seu campo de 

atuação, inclusive quanto ao controle de qualidade dos serviços públicos. 

 Além da análise já realizada pelo Tribunal de Contas a partir de  parâmetros 

delineados no artigo 70 da Constituição Federal (legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas), mostraremos que modernamente as Cortes 

de Contas vem ampliando o seu campo de atuação, em razão da normatização de princípios 

constitucionais e de elementos extrajurídicos calcados em lei, conforme já externado no 

presente trabalho. 

  Portanto, será explicado como o controle vem sendo ampliado significativamente e 

quais os parâmetros usados em casos concretos pelo corpo técnico do Tribunal de Contas na 

análise das concessões de serviços públicos ligados ao transporte coletivo urbano nos 

Municípios.   

 A presente análise será direcionada ao controle e verificação dos contratos 

administrativos de concessão de serviço público de transporte coletivo. No âmbito da 

competência do Tribunal de Contas, essa análise poderá ser feita de forma preventiva ou 

posterior.  

 Pode ocorrer preventivamente quando da análise de editais de licitações e minutas 

contratuais ou, posteriormente, quando das análises das licitações e contratos, seus ajustes e 

                                                           
271 Uma das atribuições do Tribunal de Contas da União é a aplicação de multa “proporcional” ao dano ao erário, o que 

demostra expressamente a atuação do princípio da proporcionalidade em seus julgamentos junto ao Tribunal de Contas. 
(Artigo 71, VIII, da Constituição Federal de 1988).  
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verificação das despesas agregadas a estes instrumentos, se foram empenhadas e liquidadas 

corretamente de acordo com a Lei de Responsabilidade fiscal e a Lei Federal nº4.320/1964.  

 A análise preventiva é muita debatida
272

, já que não há previsão expressa desta 

possibilidade em lei federal ou na Constituição Federal. Contudo, ainda é realizada e é onde 

há mais controle à luz do serviço adequado e do cumprimento de metas de qualidade do 

serviço público de transporte coletivo. 

 No Tribunal de Contas do Estado de São Paulo essa análise preventiva sobre a 

qualidade do serviço e seus métodos se faz desde 2012, quando ganhou vigência a Lei Federal 

nº12.587/12. Vale destacar a aplicação de um caso concreto no Tribunal onde externa a 

conselheira Cristiana de Castro Moraes os argumentos expostos no julgamento de uma 

representação contra um edital: 

 

Início minha análise pelo ponto que considero de maior importância, concernente às 

novas diretrizes da matéria a partir da edição da Lei nº12.587/12, que institui as 

diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Trata-se de legislação 
moderna que objetiva solucionar, ou ao menos diminuir, problemas sérios 

enfrentados pelas populações de grandes cidades, envolvendo questões de 

mobilidade em geral, que englobam o trânsito e transporte de pessoas e cargas. A 

preocupação da lei é relevante tendo em conta que nos dias de hoje a população dos 

grandes conglomerados urbanos sofre uma infinidade de problemas que afetam 

sensivelmente a qualidade de vida de seus cidadãos, muitos deles ligados à 

locomoção. Alguns desses problemas terminam por limitar também o acesso a 

programas e serviços públicos, comprometendo o pleno exercício da cidadania. A lei 

se propõe a ser um instrumento para o desenvolvimento ordenado das cidades, vez 

que impõe uma estruturação do transporte de uma forma geral, o que certamente 

será de grande valia para municípios em crescimento. De igual forma, irá possibilitar 

às grandes cidades uma melhoria nesse setor, tendo em conta a previsão de 

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

mobilidade de pessoas e cargas.  Esses objetivos ficam mais claros na leitura dos 

artigos 6º a 8º da referida norma, o qual estabelece as diretrizes que orientarão a 

Política Nacional de Mobilidade Urbana, destacando-se dentre elas a integração com 

a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas sociais de habitação, 
saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo, mitigação dos custos 

ambientais decorrentes do deslocamento de pessoas, incentivo ao desenvolvimento 

tecnológico e integração entre cidades vizinhas, dentre outros. 

      

 

                                                           
272 EMENTA – Tribunal de Contas estadual. Controle prévio das licitações. Competência privativa da União (artigo 22, 
XXVII, da Constituição Federal). Legislação federal e estadual compatíveis. Exigência indevida feita por ato do Tribunal que 

impõe controle prévio sem que haja solicitação para a remessa do edital antes de realizada a licitação. 1. O artigo 22, XXVII, 

da Constituição Federal dispõe ser da União, privativamente, a legislação sobre normas gerais de licitação e contratação. 2. A 

Lei Federal nº8.666/93 autoriza o controle prévio quando houver solicitação do Tribunal de Contas para a remessa de cópia 
do edital de licitação já publicado. 3. A exigência feita por atos normativos do Tribunal sobre a remessa prévia do edital, sem 

nenhuma solicitação, invade a competência legislativa distribuída pela Constituição Federal, já exercida pela Lei Federal 

nº8.666/93, que não contém essa exigência. 4. Recurso extraordinário provido para conceder a ordem de segurança. 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal – RE 547063 RJ, Rel. Min. Menezes Direito, j.07-10-2008,  Primeira Turma, p.DJe-
236; divulg.11-12-2008). 
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 Ao realizar preventivamente o controle sobre o edital de licitação pontua-se a 

importância da Lei de Mobilidade Urbana e a sua aplicação, inclusive, sobre o aspecto do 

controle de qualidade. 

 Diante dessa nova perspectiva, a análise feita preventivamente sobre a qualidade do 

serviço público acabou virando regra. Tanto é que a maioria dos Tribunais de Contas estão 

estabelecendo grupos de trabalho
273

 para estudarem a fundo esse tema. 

 Dentre os principais problemas apontados junto ao Tribunal de Contas está a 

verificação se houve um serviço adequado, devendo tratar os editais das metas de qualidade, 

eficiência nos reajustes e controle popular a serem assegurados. Conforme apontado no 

julgamento do TC nº001179.989.12-4 do Conselheiro Renato Martins Costas: 

 
[...] desprezo à Lei Federal nº12.587/12 (com referência aos artigos 9º, 10, 14 e 15)  
que teria sido “completamente” ignorada quando da elaboração do edital, muito 

embora se trate de contratação de longo prazo e esta Corte já tenha determinado 

aplicação da norma na oportunidade de julgamento de matéria similar (TC- 

1010/989/12-7 1 – Tribunal Pleno, em 17/10/12); [...] Ante o exposto, voto pela 

procedência parcial das representações, determinando à Prefeitura Municipal de 

Águas de Lindóia a total revisão do edital, ocasião em que deverá observar a Lei de 

Mobilidade Urbana, bem como providenciar a elaboração de planilha de preços 

unitários e proceder à correção do texto no tocante à qualificação técnica, à 

regularidade fiscal e aos índices econômicos, com a devida atenção ao que dispõem 

a Lei e a Jurisprudência.  

   

Analisando o acórdão são verificadas situações de controle de resultado ligadas à 

qualidade do serviço, eficiência e economicidade. Ao colocar os artigos 9, 10, 14, 15 da Lei 

de Mobilidade Urbana, o conselheiro realiza um controle preventivo externo relacionado a 

conceitos extremamente técnicos afetos à administração e à economia sobre a qualidade do 

serviço público, na medida em que os artigos citados tratam de remuneração da tarifa e dos 

reajustes ligados à eficiência e à produtividade, a fim de assegurar a modicidade tarifária. 

 Percebe-se, então, que o Tribunal de Contas, na sua análise preventiva, afasta a 

manutenção de editais de licitação que não estão em consonância com as normatizações 

relacionadas ao serviço adequado e aos direitos aos usuários do serviço público.    

 Por outro lado, há também o controle externo posterior pelo qual se analisa o processo 

já realizado, ou seja, quando o contrato já foi executado, na maioria das vezes. Nestes 

processos também está ocorrendo uma ampliação do controle, em especial à luz do princípio 

da proporcionalidade quanto às tarifas públicas e o valor repassado ao concessionário. 

                                                           
273 No Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi instaurado um processo TCA nº36098/026/12 para verificar 

pedagogicamente quais seriam os parâmetros na análise do TCESP sobre o controle de qualidade à luz da Lei de Mobilidade 
Urbana.   
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 De acordo com artigo 9º, parágrafo 5º da Lei de Mobilidade Urbana, deve existir um 

equilíbro tarifário entre o déficit ou tarifa pública e outros meios alternativos denominados de 

receitas alternativas.  

Caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, o déficit originado 

deverá ser coberto por receitas extratarifárias, receitas alternativas, subsídios 

orçamentários, subsídios cruzados intrassetoriais e intersetoriais provenientes de 

outras categorias de beneficiários dos serviços de transporte, dentre outras fontes, 

instituídos pelo poder público delegante.  

 

 Analisando o conteúdo léxico denota-se que o legislador infraconstitucional tentou 

buscar outros meios alternativos para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, conforme já fora exposto no tema das concessões em espécies. Isso porque a 

preocupação do legislador era a manutenção de tarifas com preços compatíveis e que 

poderiam se manter ou até ficarem mais baratos, desde que possuíssem outros meios a fim de 

equilibrar as receitas. 

 Assim, normatizou a necessidade de equilíbrio entre a tarifa pública e outras receitas 

alternativas visando a manutenção da equação econômico-financeira, consequentemente, a 

prestação do serviço adequado. Essa situação acaba por privilegiar a modicidade tarifária, 

quando se mantém preços justos aos usuários do serviço público; regras de política tarifária, 

quando se denota meios alternativos que acabam solucionando aumentos sobre infraestrutura 

junto aos usuários e concessionários, como também, a continuidade do serviço, já que não 

impede o uso do transporte público pela inviabilidade econômica (tarifas com preços 

arbitrários). Portanto, deve ser objeto de controle essa análise de proporcionalidade junto ao 

Tribunal de Contas, como se verifica no julgamento do TC nº022629/026/02, realizado em 

15.10.2013: 

A unidade de fiscalização opinou pela regularidade do 1º termo aditivo, formulando, 

contudo, duas ressalvas. Expôs que foram insuficientes os demonstrativos da 

metodologia de atualização dos valores que passaram a ser praticados no 1º aditivo, 

tendo destacado que o percentual utilizado para a atualização do valor da outorga 
sofreu um acréscimo, no período de sete anos, de 72,83%, enquanto que as tarifas 

foram majoradas em níveis mais altos, entre 83,33% e 100,00%, configurando 

inobservância do princípio da proporcionalidade. [...] Ante o exposto, voto pela 

irregularidade do 1º termo aditivo, e com fundamento no artigo 71, X, XI e 

parágrafo 1º, c.c. o artigo 31, parágrafo 1º, ambos da Constituição Federal, e nos 

incisos XV e XVI do artigo 2º da Lei Complementar nº709/93, proponho que se 

encaminhem cópias dos documentos pertinentes ao Poder Legislativo municipal 

para as providências de sua alçada, especialmente a sustação do contrato (g.n). 

   

Com base nesta premissa legal o Tribunal acabou julgando irregular o termo que não 

observou esse equilíbrio tarifário, ocasionando a nulidade na contratação, devido ao não 

atendimento do princípio da proporcionalidade.  
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 Outra situação neste acórdão que merece destaque é o uso do princípio da eficiência e 

da atualidade (modernidade), dois termos que compõem o conceito de prestação do serviço 

adequado (artigo 6º, parágrafo1º da Lei Federal nº8.987/95). Coloca-se na decisão que não 

houve a atualização dos veículos no seu total, acarretando o desrespeito ao princípio da 

eficiência: 

[...] Também relatou o descumprimento de cláusula do ajuste inicial, vez que 

avaliação técnica juntada aos autos dá conta de que a Administração não fez cumprir 

o item 6.1, alínea “c”, do contrato, que exige a utilização de veículos com no 

máximo sete anos de uso, sendo que metade da frota já tinha atingido dez anos de 
uso, e foi substituída apenas parcialmente em outubro de 2008. 

[...] Embora a Lei nº8.987/95 trate da prorrogação de prazo tão somente na forma do 

inc. XXI do seu artigo 23, tais requisitos de validade do aditivo de prorrogação são 

extraídos dos princípios constitucionais da moralidade e eficiência, consagrados no 

“caput” do artigo 37 da Lei Maior.  Nestes autos, a unidade de fiscalização 

demonstrou que à época da celebração do aditivo ora apreciado havia o 

descumprimento do item 6.1, alínea “c”1, do contrato, em face da utilização de 

veículos com idade superior àquela estabelecida contratualmente.  Do mesmo modo, 

foram levantados óbices quanto à insuficiência da demonstração da metodologia 

utilizada na obtenção dos valores do regime tarifário para o novo período de 

vigência, em contraposição aos valores do contrato e da contraprestação pela 

outorga para o novo período.   

 

 Denota-se neste caso que o julgamento do Tribunal de Contas acabou privilegiando a 

prestação do serviço adequado. Com efeito, verificou a qualidade do serviço sob o manto da 

atualidade e eficiência, ao constituir irregular o termo contratual em que não foi respeitado o 

conceito normativo de serviço adequado. Isso porque o raciocínio do julgador foi de que a 

atualização dos veículos não ocorreu; com mais razão, o serviço foi considerado inadequado. 

 Diante deste fato concreto, verifica-se que o princípio da eficiência vem ganhando 

espaço como sinônimo de qualidade, termo original da Emenda Constitucional nº19/98. Isso 

então confirma que gradativamente vem sendo normatizado o sentido de eficiência no aspecto 

de qualidade dentro do regime dos serviços públicos, sobretudo no transporte público 

municipal.  

 Conclui-se então que atividade realizada pelo Tribunal de Contas vem se ampliando 

cada vez mais com a concretização de normas e conceitos que exigem das Cortes de Contas 

uma atuação no controle não somente ligada à ideia de legalidade formal, legitimidade e 

economicidade, mas de adequabilidade dentro dos serviços públicos, maximize o transporte 

urbano.   
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4.1.2  Poder Judiciário 

 

 Os colegiados integrados pelos mais prudentes, conhecidos desde a Antiguidade 

Clássica, constituem, certamente, o embrião do aparato judiciário do Estado Democrático de 

Direito hodierno. Sempre desempenharam papéis fundamentais no aconselhamento dos que 

liderassem os destinos da tribo, da cidade, do império, das mais estáveis instituições
274

. 

  Na graduação do controle entre aqueles que o exercem, o Poder Judiciário encontra-se 

em seu vértice, pois cabe aos seus integrantes, dentro da competência de cada um, dar-lhes a 

última palavra sobre as controvérsias existentes. Sua base organizada em uma estrutura 

escalonada situa-se na Constituição Federal, nos artigo 92 e seguintes, destacando-se como 

seu guardião o Supremo Tribunal Federal (artigo 102, da Constituição Federal de 1988). 

 Sempre se discutiu quais os limites do Poder Judiciário sobre a análise dos atos e 

procedimentos desenvolvidos dentro da Administração Pública. Num primeiro momento a 

ideia se concentrava na análise tão somente dos aspectos legais fornecidos pela lei, argumento 

jurídico que se pautava pela impossibilidade de invasão do Poder Judiciário nas atividades 

desenvolvidas pelo Poder Executivo. Isso se deu porque o controle de mérito sobre os atos 

administrativos somente poderia ser analisado pela Administração sobre as diretrizes de serem 

oportunos e convenientes aquela expedição. É a ideia de competência discricionária. 

 A ideia de controle judicial dos atos administrativos está ligada à noção de 

discricionariedade e suas várias formas assumidas dentro das transformações nos Estados. 

Num primeiro momento a discricionariedade foi enxergada como um poder político, que 

passou a poder jurídico. Entretanto, com a ampliação do princípio da legalidade 

administrativa (artigo 37 da Constituição Federal) vem perdendo espaço.  

 A discricionariedade era enxergada como poder político sem qualquer controle, 

inclusive, pelo Poder Judiciário. Como Poder Jurídico, essa posição foi modificada. Se o ato 

praticado pela Administração não fosse revestido de legalidade, maximize, seria considerado 

ilegal – não válido dentro da situação em que foi expedido. Essa evolução é bem pontuada por 

Régis Fernandes de Oliveira: 

 

No entanto, a ideia que perdura entre os estudiosos do Direito Administrativo é a de 

que a discricionariedade é maior no Estado-Polícia do que no Estado de Direito. 

Chamam a nossa atenção as observações de Afonso Rodrigues Queiró, logo ao 

início de suas “Reflexões sobre a teoria do desvio de poder em Direito 

Administrativo”. Tal noção é, já, superada, como bem observa o autor. É que, seja 

qualquer tipo de Estado que se analise ou sob qualquer regime político em que se 

                                                           
274 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Controle judicial da administração pública: da legalidade estrita à lógica do 
razoável. Rio de Janeiro: Fórum, 2005, p.13.  



121 

 

encontre, ver-se-á que existe poder discricionário. É que seu limite primeiro é a 

legalidade. Esta é quem fixa os lindes sobre que andará o administrador
275

.  

 

  De início, o ato administrativo discricionário não se pautava pelo controle do Poder 

Judiciário. Era poder político que evoluiu para poder jurídico, quando a análise de adequação 

do ato administrativo passou a ser feita sob a hipótese legal. Daí o surgimento da construção – 

jurisprudencial da Súmula 473 aprovada em 1969
276

, época em que ainda não vigia a 

Constituição democrática brasileira de 1988. 

 Com a constitucionalização dos princípios do direito administrativo, em especial, da 

legalidade, a discricionariedade da atividade administrativa está sendo gradativamente 

suprimida, eis que houve uma ampliação considerável da legalidade.  

  Nesta vertente seria possível o controle judicial da discricionariedade administrativa, 

na medida em que a nossa atual Constituição normatizou um rol de inúmeros valores 

inerentes à democracia e princípios na atuação da atividade administrativa. Portanto, é viável 

o controle judicial de atos administrativos, apreciações técnico-administrativas e quando 

ocorrer desvios de finalidade à luz dos princípios administrativos. 

 Com efeito, nesta esteira de evolução da ampliação do controle, podemos considerar 

que a atual Constituição nos dá diretrizes para realizarmos um controle de resultado, 

tornando-o mais profissionalizado, organizado, na medida em que concede amplas armas 

jurídicas no combate à corrupção. Essa linha de pensamento é esboçada por Jessé Torres 

Pereira Junior: 

A Constituição de 1988 abriu e sofisticou os horizontes do controle judicial da 
Administração, para levá-los além da legalidade estrita do ato administrativo e de 

seus motivos determinantes, quando expressos. Passa-se a questionar-se a 

legitimidade, economicidade, a razoabilidade, a proporcionalidade, a eficiência, os 

resultados. Até porque são rótulos expressa ou implicitamente presentes no texto 

constitucional (v. artigos 5º, 37 e 70).   

  

 Nos dizeres pontuados por Jessé, enxergamos o ponto fulcral deste trabalho: o controle 

de resultado sobre a qualidade dos serviços públicos. Inclusive, pontua-se a sua base legal no 

“artigo 37 da Constituição Federal”, onde identificamos o parágrafo 3º, I, que determina a 

criação mediante lei de manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação 

periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços inserido pela Emenda Constitucional 

nº19/98. Apesar de não termos ainda a lei criadora destes parâmetros legais, justamente para 

                                                           
275 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Ato administrativo. São Paulo: RT, 1978, p.62.  
276

 Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque 

dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Data da aprovação 03.12.1969. Fonte de publicação DJ de 

10/12/1969, p.5929; DJ de 11/12/1969, p.5945; DJ de 12/12/1969, p.5993. Republicação: DJ de 11/06/1970, p.2381; DJ de 
12/06/1970, p.2405; DJ de 5/06/1970, p.2437. (Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso em: 10 dez.2015).  

http://www.stf.jus.br/
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que seja feito este controle pela própria Administração e pelo Tribunal de Contas, auxiliando, 

tecnicamente o Poder Legislativo, essa situação se distingue quando no controle realizado 

pelo Poder Judiciário.  

 O Poder Judiciário não pode se afastar da sua obrigação de julgar, distintamente da 

Administração que somente executa o que se encontra na lei, sendo o seu poder-dever 

meramente instrumental. No Poder Judiciário é vedada a falta de prestação jurisdicional. Daí 

uma das principais diferenças do poder interno da Administração e do poder externo exercido 

pelo Poder Judiciário. 

  Assim, o Judiciário, por meio de princípios e dos textos legais, deve construir 

entendimentos em face das lacunas legais e da omissão por parte do Poder Legislativo 

verificando a sua adequabilidade na inserção de metas e direitos.    

 Contudo, essa construção exegeta somente ocorrerá mediante a sua provocação, em 

respeito ao princípio da inércia da jurisdição, estampado no artigo 5º, XXXV. Portanto, o 

controle deve ser provocado no âmbito do Poder Judiciário. 

 Quando isso ocorre, deve ser feito por meio de vias acionárias específicas e ordinárias 

na busca de uma prestação de serviço adequado. A primeira é representada pelos mandados de 

segurança, ações coletivas e cautelares visando a boa prestação do serviço público e 

normalmente tem como arcabouço jurídico o Código de Defesa do Consumidor, frisa-se, a 

proteção estabelecida sobre o serviço inserida no artigo 22 e pela hipótese de sanção pontuada 

no artigo 59, parágrafo 1º.  

 

Artigo 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a 

fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.  

Artigo 59. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão 

temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas 

mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o 

fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste 

código e na legislação de consumo.  

Parágrafo1°. A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de 

serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual.  

 

  Vê-se que o legislador ordinário protege o consumidor à luz do serviço adequado e 

eficaz (artigo 6º, X do CDC), reforçando a ideia pelo Poder Judiciário da realização do 

controle de resultado, introduzindo mecanismos no processo como a inversão do ônus da 

prova e a qualidade de hipossuficiente (artigo 6º, VIII, da CDC), além de direitos básicos aos 

consumidores. 
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 Mesmo não havendo um Código de Usuário do Serviço Público e havendo diferença 

entre consumidor e usuário do serviço público
277

, não podemos negar que os direitos 

assegurados pelo CDC também se estendem aos usuários do serviço público, já que essa é a 

atual base do Poder Judiciário para realizar julgamentos pelo dever na prestação jurisdicional. 

Conforme demonstra Cesar A. Guimarães Pereira: 

 

O ponto nuclear da extensão ao usuário do regime processual do CDC está no 

parágrafo único do artigo 22. O dispositivo estabelece que “nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as 

pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste Código, com o artigo 81 e o artigo 83 do CDC –, torna-se 

integralmente aplicável ao usuário a disciplina processual do CDC. Isso diz respeito 

tanto às ações coletivas (artigo 81e 82) quanto às ações individuais (artigo 84, 

p.ex)
278

.  

 

Portanto, o CDC se estende ao usuário do serviço público, justamente como uma 

ferramenta no auxílio do controle de seu resultado. O controle de resultado sob o prisma do 

CDC também é visto no Poder Judiciário quando temos a aplicação das regras de política 

tarifária. Nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº8.987/95, emos que: “As tarifas poderão 

ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes 

do atendimento aos distintos segmentos de usuários”. 

Essa vertente foi adotada no artigo 9º e parágrafos pela Lei de Mobilidade Urbana que 

definiu alternativas na manutenção das tarifas, cumprindo, assim, as regras de política 

tarifária, que estabelece a progressividade da tarifa respeitando algumas regras legais: 

 

Artigo 9º [...] Parágrafo10.  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. 

Parágrafo 11 – O operador do serviço, por sua conta e risco e sob anuência do poder 

público, poderá realizar descontos nas tarifas ao usuário, inclusive de caráter 

sazonal, sem que isso possa gerar qualquer direito à solicitação de revisão da tarifa 

de remuneração. 

                                                           
277 Os conceitos de consumidor e usuário partem de matrizes constitucionais diferentes. O consumidor é uma condição que se 
supõe amplamente disseminada na sociedade, plenamente integrada à organização da economia a do mercado. Por isso é que 

a defesa do consumidor é referida como princípio da ordem econômica (artigo170, V, da Constituição Federal de 1988) e 

como um dos “direitos e deveres individuais e coletivos” [...]. As ilusões constitucionais são completamente distintas. Além 

do artigo 150, parágrafo 3º, que insere o usuário na relação de prestação caracterizada como serviço público, o artigo175, II, 
da Constituição trata dos “direitos do usuário” como devendo ser objeto da lei que regularia a concessão e a permissão de 

serviço público. Esse conceito está presente ainda no artigo 37 da Constituição, que dá dois sentidos a usuário beneficiário 

dos serviços públicos e o administrado em geral. (PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães. Usuário de serviço público. São 

Paulo: Saraiva, 2006, p.134.).   
278 PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães. Usuário de serviço público. São Paulo: Saraiva, 2006, p.241.  



124 

 

Parágrafo 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.   

 

 Analisando a sistemática criada pela lei, vemos que o legislador quis proteger ambos 

os lados, concessionária e usuário do serviço. Contudo, essa matriz de pensamento não é 

visualizada em casos concretos, tornando-se necessário o controle pelo Poder Judiciário à luz 

do CDC para afastar abusos por parte da concessionária não suprimidos pelo Poder 

Concedente. Essa decisão se deu em julgamento no Supremo Tribunal Federal: 

 
Em conclusão de julgamento, a Turma proveu recurso extraordinário para assentar a 

legitimidade do Ministério Público estadual para propor ação civil pública com o 

objetivo de impugnar majoração supostamente abusiva de tarifa de transporte 

coletivo público – v. Informativo 500. Considerou-se que a mencionada ação estaria 

voltada à proteção dos usuários (consumidores) do transporte coletivo público, 

indeterminados, o que faria transparecer o interesse difuso em jogo, tal como 

definido pelo artigo 81, I, do CDC. Aduziu-se que, na situação em apreço, negar 

legitimidade ao parquet implicaria desfalcar a coletividade (usuários) de um meio de 

defesa contra o Poder Público e contra as concessionárias. Ademais, esclareceu-se 

que não se estaria diante de tributo, mas de preço público cobrado como 

contraprestação ao serviço de transporte público urbano. De outro lado, rejeitou-se a 
tese utilizada no acórdão recorrido de que o Poder Judiciário não poderia se 

pronunciar sobre o assunto. Enfatizou-se que, no caso, tratar-se-ia de controle da 

legalidade dos atos e contratos firmados pelo Poder Público municipal para a 

prestação à população dos serviços de transporte público urbano. Precedente citado: 

RE 379495/SP (DJU de 20.4.2006). 

(STF.RE 228177/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 17.11.2009, RE-228177) 

 

  Denota-se, assim, que as regras de proteção aos usuários dos serviços são 

frequentemente adotas pelo Poder Judiciário quando se fala em políticas tarifárias, direito 

inserido no artigo 175, III, da Constituição Federal de 1988. 

 Sob o ponto de vista do princípio da continuidade do serviço público, há divergentes 

entendimentos à luz da suspensão das suas atividades aos usuários, seja por motivos de ordem 

técnica ou pelo inadimplemento. Estes são os motivos mais consagrados como pressuposto da 

sua interrupção. 

  O dissenso se faz entre aqueles que se associam ao princípio da dignidade da pessoa 

humana e outros que não a consideram pela própria possibilidade legal de suspensão do 

serviço público, após notificação prévia estampada no artigo 6º, parágrafo 3º, da Lei 

nº8.987/1995. 

 Essa segunda posição é que vem se tornando majoritária na jurisprudência dos 

Tribunais, conforme observamos nas recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça: 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=228177&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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Alega o recorrente, pessoa física, que não possui condições de cobrir o pequeno 

débito referente à conta de energia elétrica de sua residência. Isso posto, a Seção, 

prosseguindo o julgamento de REsp remetido pela Turma, entendeu, por maioria, 

que é permitido à concessionária interromper o fornecimento da energia elétrica se, 

após prévio aviso, o consumidor continuar inadimplente, não honrando o pagamento 

da conta. O corte realizado nesses moldes, resultante do sistema de concessão 

adotado no país, além de não maltratar os arts.22 e 42 do CDC, é permitido 

expressamente pelo artigo 6º, parágrafo 3º, II, da Lei nº8.987/1995. Os votos 

vencidos fundamentaram-se no princípio constitucional da dignidade humana e no 

fato de que há que se distinguir a pessoa jurídica portentosa da pessoa física em 

estado de miserabilidade. Precedentes citados: REsp 285.262- MG, DJ 17/2/2003, e 

REsp 400.909-RS, DJ 15/9/2003. REsp 363.943-MG, Rel. Min. Humberto Gomes 

de Barros, julgado em 12/11/2003. 

  

A jurisprudência majoritária aplica a lei de concessão tradicional e suspender o serviço 

público mesmo essencial, após a notificação prévia. Contudo, essa vertente não se estende 

quando estivermos falando de Administração Pública e de serviço público essencial, 

conforme vem julgando os tribunais: 

 
[...] De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as 

concessionárias somente podem deixar de fornecer energia elétrica a entes públicos 

inadimplentes quando não há prejuízo à continuidade dos serviços públicos 

essenciais. Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes precedentes 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. 

OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. [...] 3. As Turmas 

de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, 

não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da 

preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços 

públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e 

iluminação pública. 4. Agravo Regimental não provido.  

(AgRg no Ag 1.329.795/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 
3/2/2011).  

 

  Neste contexto, o Poder Judiciário ainda mantém uma posição mais protetiva, não 

deixando que o princípio da continuidade do serviço público seja afetado pela inadimplência 

do Poder Público. A razão disso é que, neste caso, o serviço público essencial é levado à 

coletividade e porque a culpa na gestão pública não pode ser estendida aos seus 

administrados. 

  Toda essa confusão na interrupção do serviço público se dá graças à omissão dos 

Poderes Legislativo e Executivo Federal em não criar regras específicas aos usuários do 

serviço público, o que simplificaria a atuação do Poder Judiciário nestes casos, que poderia 

ser preventiva e conciliatória. Mas isso não reflete a realidade que pela omissão acaba 

exacerbando o trabalho do Poder Judiciário. 
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  Essas situações cada dia são mais frequentes no Poder Judiciário e provam que, apesar 

da natureza jurídica da concessão de serviço público, nos termos do direito posto, que 

favorecem aos seus usuários, a mentalidade dos representantes políticos dos entes públicos e 

particulares titulares das concessões ainda se apega àquele modelo clássico, onde se 

privilegiava determinada casta de pessoas. Se não fosse essa ampliação do controle externo do 

Poder Judiciário no exercício do controle de resultado, ainda poderíamos estar vivendo uma 

democracia apenas virtual e não real. 

 

4.1.3  Controle pela participação popular 

 

 Antes de analisarmos como um todo o controle popular, deve-se separar quais são os 

direitos e os princípios que o regem, bem como, os mecanismos pelos quais serão utilizados a 

fim de efetivar estes direitos e princípios. 

 A Constituição Federal prevê como direito de quaisquer cidadãos o acesso à 

informação: 

[...] um direito constitucional garantido pela Constituição de 1988. O artigo 5º em 
seu inciso XXXIII dispõe: “[...] todos têm o direito de receber dos órgãos públicos 

informações de interesse pessoal ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.  

  

 O acesso à informação terá qualidade de direito individual, é um dos mais importantes 

na literatura de direitos fundamentais. Isso justifica a inserção no artigo 37, parágrafo 3º, II, 

da Constituição Federal de 1988 que determina o acesso dos usuários a registros 

administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, X e 

XXXIII; 

  O parágrafo 3º, II, garante o acesso dos usuários aos registros administrativos e às 

informações sobre atos de governo, desde que este direito à transparência da administração 

pública seja ponderado com outros direitos fundamentais, como a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, que não podem ser violados desarrazoadamente. 

 Vale ressaltar que estes comandos constitucionais são reforçados pelo disposto no 

inciso XXXIII, do artigo 5º, do texto constitucional, que dispõe: “todos têm direito a receber 

dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, 

que serão prestadas no prazo da lei [...]”.
279

 Excepciona-se este direito nos casos em que o 

                                                           
279 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Organização dos textos, notas 
remissivas e índices por Yussef Said Cahali. 16.ed. São Paulo: RT, 2014. 
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sigilo das informações requeridas seja imprescindível para a garantia da segurança da 

sociedade e do Estado. 

 O artigo 37, parágrafo 3º, com redação dada pela Emenda Constitucional nº19, de 

1998, garante que a participação do usuário na administração pública direta e indireta deverá 

ser disciplinada por lei. Os incisos I, II e III do mesmo parágrafo dispõem sobre algumas 

formas de controle popular, ressaltando o direito de reclamação relativa à prestação dos 

serviços públicos em geral, com avaliação periódica da qualidade dos serviços, que pode ser 

feita interna ou externamente, podendo ser classificado como um controle de qualidade 

popular. Mas por não haver ainda regulamentação, o artigo 37, parágrafo 3º, I, II e III não 

encontra aplicação.  

  Este dispositivo constitucional no seu inciso II foi regulamentado pela Lei de Acesso à 

Informação (Lei Federal nº12.527, de 18 de novembro de 2011), que dispõe sobre os 

procedimentos a serem observados por todas as esferas federativas do Estado para dar 

concretude ao direito de acesso às informações garantido constitucionalmente. 

  Por outro lado, a Constituição Federal prevê alguns mecanismos de participação 

popular no controle da Administração Pública. Tome-se, por exemplo, o direito de petição, 

inscrito no artigo 5º, XXXIV. Este dispositivo impõe que sejam assegurados a todos, 

independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em 

defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção de certidões em 

repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse 

pessoal, ressalvado somente os casos de segurança pública
280

. 

 Nem se diga que o cidadão seja despreparado ou não possua recursos econômicos para 

manejar adequadamente as informações recebidas, pois o que se quer é fomentar o 

desenvolvimento da cidadania na sociedade brasileira. Ademais, o cidadão poderá obter 

informações para encaminhá-las aos órgãos ou instituições responsáveis pelo controle externo 

da Administração Pública. 

  É o que se depreende do artigo 74, parágrafo 2º, da Constituição Federal, que 

estabelece o direito a qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato de ser parte 

legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de 

Contas da União. Essa expressão é denominada poder de denúncia.  

                                                           
280 “Além das modalidades explícitas, mas espasmódicas, de democracia direta – o plebiscito, o referendo e a iniciativa 

popular (artigo 14) – a Constituição da República aventa oportunidades tópicas de participação popular na administração 
pública (Constituição e o Supremo – versão completa. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp. Acesso em: 26 jul.2011). Artigo 5º, XXXVIII e LXXIII; artigo 29, 

XII e XIII; artigo 37, parágrafo 3º; artigo 74, parágrafo 2º; artigo 187; artigo 194, parágrafo único, VII; artigo 204, II; artigo 

206, VI; artigo 224). A Constituição não abriu ensanchas, contudo, à interferência popular na gestão da segurança pública 
[...]”. (ADI 244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j.11-9-2002, Plenário, DJ de 31-10-2002). 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp
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 Na esfera do Poder Legislativo, vale ainda mencionar que o artigo 61 da Carta Magna 

determina:  

A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, 

ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 

ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos 

nesta Constituição. (grifo nosso).  

 

 Na Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurando a transparência da gestão, possibilita 

o controle popular ao estabelecer em seu artigo 48:  

 

são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos 

e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer 

prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 

Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
281

 

  

  Ademais, no parágrafo único, não bastasse a menção que se faz à necessidade de 

transparência na gestão democrática da cidade, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, 

ainda, que a transparência será assegurada também mediante 

 
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 

processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos; II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, 

em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 

financeira, em meios eletrônicos de acesso público;  

 

 A participação popular no exercício da gestão da coisa pública não somente se faz 

necessária como também é amplamente assegurada por meio das normas que compõem o 

ordenamento jurídico vigente. Esse controle é essencial na efetividade dos outros controles, 

em especial do Poder Judiciário, visto que, só com a sua provocação será iniciado. 

  Essa participação no controle dos atos ilícitos, compreendida aqui à luz da legalidade 

em sentido amplo
282

, de alguma forma busca conservar os bens diretamente ligados à 

prestação do serviço e não deixa de ser uma participação direta na democracia, valorizando-se 

o princípio participativo como postulado da democracia plena
283

.  Um instrumento ligado a 

essa vertente como meio de participação popular no nosso ordenamento jurídico é a Lei 

Federal nº10.257/2001 que ordena diretrizes gerais de política urbana e dá outras 

                                                           
281 Lei complementar Federal nº101 de 04 de maio de 2000. 
282 A legalidade em sentido amplo não abrange somente a lei em sentido formal, abarcando também atos normativos 

expedidos pelas agências reguladoras, em especial, a ANTT. 
283 O princípio participativo de há muito tempo é visto como conteúdo da democracia, posto que sua tendência é garantir ao 

cidadão meios de estar inseridos, inclusive, nos plexos decisórios. (MARTINS, Fernando Rodrigues. Controle do 

patrimônio público: comentários à lei de improbidade administrativa. 3.ed. São Paulo: RT, 2009, p.318). 
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providências, estabelecendo a gestão orçamentária participativa de forma prioritária, 

conforme se infere especialmente de seu artigo 43, II e IV
284

. 

 No âmbito da legislação infraconstitucional, a Lei Federal nº4.898/65, denominada 

ação popular, dispõe logo em seu artigo 1º que “o direito de representação e o processo de 

responsabilidade administrativa civil e penal, contra as autoridades que, no exercício de suas 

funções, cometerem abusos, são regulados pela presente lei”.
285

 

  Quando se externa sobre a prestação do serviço de transporte municipal por meio de 

concessão de outorga, de acordo com as diversas formas de participação popular discorridas 

acima, vale registrar que na Lei Nacional de Mobilidade Urbana assegura-se a participação 

popular com a gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana (artigo 5º, V).  

 Tal situação se completa com a participação da sociedade civil em diversas funções 

ligadas ao controle, inclusive, de resultado, no transporte público municipal, positivado na 

presente Lei Nacional de Mobilidade Urbana com a criação de órgãos colegiados, ouvidorias, 

audiências, consultas públicas; procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da 

satisfação dos cidadãos e dos usuários e de prestação de contas públicas (artigo 15, I, II, III).  

 A população também ganhou ferramentas na realização do controle não só de 

legalidade, como também no de resultado por expressa previsão legal. Foi um avanço a Lei de 

Mobilidade Urbana estabelecer esses métodos alternativos de controle, ampliando-o, como se 

vê sobre a verificação da qualidade dos serviços públicos, uma nova tendência de controle 

sobre os resultados. 

  Caso ainda não tenha sucesso nesta espécie de controle ou, havendo graves 

ilegalidades, pode ainda o cidadão postular junto ao Poder Judiciário a prática de qualquer ato 

do Poder Executivo e esse ser objeto de questionamento por meio ainda da ação popular, com 

o fim de se anular ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, 

constituindo-se este instrumento em uma das formas de participação popular prevista na 

Constituição da República. Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, artigo 5º, 

LXXIII:  

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 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 

                                                           
284“Artigo 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: I 

– órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; II – debates, audiências e consultas 

públicas; III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; IV – iniciativa 

popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;” (grifo nosso).  
285 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4898.htm> Acesso em: 22 out. 2015. 
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autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. 

(grifo nosso).   

 

 A Lei da Ação Popular (Lei nº4.717/65) coloca:  

 
Artigo 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a 

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, 

dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia 

mista (Constituição, artigo 141, parágrafo 38), de sociedades mútuas de seguro nas 

quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços 

sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o 

tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do 

patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do 

Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou 

entidades subvencionadas pelos cofres públicos. 

 

 Desta forma, visto que a ação popular é o meio processual que pode ser exercido por 

qualquer cidadão que queira indagar judicialmente a validade de atos que considera lesivos ao 

patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico 

e cultural, neste entendimento tal instrumento mostra-se também válido como forma de 

controle externo. 

 O ordenamento jurídico brasileiro contempla um importante mecanismo judicial a ser 

manejado pelo cidadão para o controle dos atos da Administração Pública: a ação popular. O 

artigo 5º, LXXIII da Constituição Federal de 1988 instrumentaliza qualquer cidadão como 

parte legítima “[...] para propor ação popular que vise a 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 [...]”
286

.  

 A Constituição buscou facilitar o acesso do cidadão a este direito, isentando-o de 

custas judiciais e do ônus de sucumbência, a menos que seja comprovado que tenha manejado 

a ação popular imbuído de má-fé. A Lei nº4.717, de 29 de junho de 1965, regulou a ação 

popular, e especificou os pressupostos e condições para o exercício do direito de propô-la.
287

 

 Outro importante instrumento de controle da Administração Pública é a ação de 

improbidade administrativa. Apesar de ser modo de controle externo, na medida em que o 

cidadão não é legitimado processualmente para agir diretamente perante o Poder Judiciário, o 

artigo 14 da Lei nº8.429/92 confere o direito à qualquer pessoa [...] representar à autoridade 

                                                           
286 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Organização dos textos, notas 

remissivas e índices por Yussef Said Cahali. 16. ed. São Paulo: RT, 2014. 
287Artigo 1º – Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao 

patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia 
mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços 

sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra 

com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do 

Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres 
públicos. (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4717.htm>. Acesso em: 22 out. 2015). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4717.htm
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administrativa competente, para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática 

de ato de improbidade”.
288

 

 A Lei de Ação Civil Pública (Lei Federal nº7.347/85), em seu artigo 6º, prevê que 

“qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério 

Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e 

indicando-lhe os elementos de convicção”.
289

 

 Percebe-se então que cada dia vem sendo ampliado o controle aos cidadãos, 

merecendo destaque a possibilidade que as leis acima discutidas oferecem em representar às 

autoridades as ilegalidades praticadas dentro da Administração ou por aqueles que em nome 

dela exercem o serviço público. 

 O que se pretende com a exposição destes mecanismos constitucionais e legais de 

controle da Administração Pública é explicitar no presente trabalho que o ordenamento 

jurídico brasileiro concede especial destaque ao princípio democrático, fomentando por meio 

dos textos normativos a necessidade do desenvolvimento da cidadania, para que possa haver 

alto grau de controle popular dos assuntos públicos não só abrangendo a legalidade, mas 

também as atividades administrativas à luz da eficiência. 

 Conclui-se que o cenário atual é a ampliação do controle popular, juntamente com as 

outras espécies de controle, que vem ganhando espaços na avaliação de resultado sobre os 

serviços públicos, em especial, no transporte público municipal. Diante disso, a população 

exerce função qualificada (munus público) nas ouvidorias, conselhos deliberativos e demais 

órgão a serem ocupados por cidadãos que na sua atividade poderão representar junto às 

autoridades competentes quaisquer ilegalidades, dentre as possíveis, a má prestação do 

serviço público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
288 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm> Acesso em: 21 out. 2015. 
289 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm> Acesso em: 22 out. 2015. 
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5   CONCLUSÕES 

 

Serviço público e sua concessão 

  

 A variação da noção de serviço público está inteiramente ligada às mudanças políticas 

dos Estados, assumindo diferentes papéis, como o assistencial ou o econômico. A noção 

desenvolvida nas Escolas francesas de Duguit, Jèze e Hauriou contribuiu para uma nova 

roupagem na definição de serviço público, inserindo a universalidade da prestação do serviço 

público, a natureza assistencialista, a importância da continuidade e a necessidade de criação 

de um regime especial sob o manto das normas jurídicas, dentre as suas principais 

características.  

  Sob outro enfoque, as public utilities norte-americana acabaram demonstrando a 

necessidade da regulação de certas atividades que influenciam no equilíbrio econômico e 

social. A partir disso, deve o Estado equilibrar os preços em favor dos seus usuários, cortando 

abusos tarifários. 

 No Brasil, o conceito de serviço público teve influência da França quanto à 

universalidade e criação de um regime jurídico próprio, além de agregar características da 

public utilities, ao normatizar regras ligadas a tarifas justas e adequabilidade no serviço 

público, inserindo a atividade regulatória. Definiu-se então como um conceito de serviço 

público jurídico-positivo advindo da Constituição Federal ou da lei, que adota o critério 

formal.  

   A partir desta definição, o conceito de serviço público seria investigado com base na 

lei. Esse arcabouço normativo foi revolucionado pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado de leis brasileiras que a partir de 1990 acabou inserindo definições jurídicas ligadas 

a padrões de qualidade, ocorrendo benesses aos interesses dos administrados.  

 A maioria destas leis foram criadas para a prestação do serviço público sob o regime 

jurídico das concessões, que acabou assumindo ideias ligadas à proteção do serviço público 

em prol dos seus usuários, ao ser definido na Lei Tradicional de concessões como “serviço 

público adequado”, “direitos dos usuários” e regras ligadas à manutenção da tarifa com o 

preço justo (modicidade tarifária). 

  Além disso, a definição normativa ligada à qualidade se alarga com a vigência da Lei 

de Mobilidade Urbana na prestação do serviço público de transporte, ampliando o seu campo 

de análise não só ligado à legalidade, mas também sob o controle de resultados, ao normatizar 
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metas de qualidade e de desempenho, inclusive, colocando mecanismos de controle externos e 

internos para a boa prestação do serviço público de transporte urbano.  

  Essas metas ligadas a ciências tecnológicas, econômicas e financeiras ganharam 

existência jurídica, porque a lei acabou agregando valores extrajurídicos em seu conceito, 

remodelando aquele tradicional ponto de vista de “prestar o serviço unicamente”, exigindo, 

além da sua mera prestação, características ligadas a padrões de qualidade, segurança, 

modernidade, atualidade, valores módicos de tarifas e melhores estruturas aos usuários na 

busca do serviço adequado. Portanto, não basta existir a prestação do serviço público dando 

assistência aos usuários de per si, mas este deve ser entregue com padrões mínimos de 

qualidade encontrados na lei.  

  Houve, então, uma vasta normatização de conceitos jurídicos ligados à busca de 

resultados efetivos na prestação do serviço público com qualidade. O conceito de serviço 

público começou a ser interpretado sobre maiores horizontes ao ter agregado o cumprimento 

de metas de qualidade, ocorrendo assim uma consolidação vagarosa da primeira noção de 

eficiência da Emenda Constitucional nº19, ligada à qualidade do serviço público.  

 

Controle 

 

 A consequência da normatização de instrumentos técnicos de outras ciências, a 

obrigatoriedade de metas de qualidade e a ampliação dos direitos dos usuários do serviço 

público acabaram gerando um grande impacto na atividade administrativa ligada ao controle 

administrativo dos serviços públicos. Isso porque essas exigências legais ampliaram sua 

prestação sob um novo modelo. 

 O novo parâmetro de controle traz consigo a busca de resultados ligados à qualidade, 

determinado pelas leis de concessões, em especial, a Lei de Mobilidade Urbana, que 

expressamente dissecou a obrigatoriedade de instrumentos de qualidade do serviço de 

transporte municipal que devem ser observados pelas concessionárias e controlados pelo 

Poder Público. Com isso, a atividade de controle acabou ganhando novos contornos não só 

verificando a mera legalidade formal, mas, voltado ao controle de resultados. O controle 

também foi ampliado com a criação das agências sob a função regulatória de atos normativos 

que estabelecem metas e padrões ligados a uma boa prestação dos serviços públicos. Contudo, 

limitam-se a lei e ao direito, especialmente sob o manto do princípio da proporcionalidade, 

sem desfrutar da liberdade que existe nos Estados Unidos como as regulatory agencies, 

dotadas de autonomia decisória e, principalmente, de especialização técnica. 
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 O controle da Administração acaba sendo ampliado além da legalidade formal, com a 

busca de metas e de padrões estabelecidos em leis e no contrato de concessão sinalizando para 

busca de resultados, em prol do serviço adequado, direito dos usuários, da socialização das 

tarifas pelas regras de políticas tarifárias, concretizando os direitos fundamentais ao proteger o 

usuário de eventuais arbitrariedades.  

 Por outro lado, apesar da benesse ocorrida com a remodelação do controle 

administrativo visando buscar resultados, ainda paira um problema que o impede de se 

efetivar em padrões razoáveis no Brasil: a falta de profissionalização dos servidores públicos, 

o aumento dos números de cargos comissionados e a omissão legislativa; tudo faz com que o 

controle de resultado não se vingue da forma esperada. Isso porque não é só com instrumentos 

jurídicos que se executa bons serviços públicos, mas com servidores treinados para fiscalizar, 

orientar e solucionar problemas durante sua execução. Essas diretrizes são apostas pelos 

órgãos de controle externo, especialmente pelo Tribunal de Contas. 

 O Tribunal de Contas vem exigindo do Poder Público Municipal, via relatório anual 

das contas dos chefes do Poder Executivo, a obrigatoriedade de instalar órgão técnico de 

controle (Controladoria no Poder Público como atividade voltada ao controle interno). 

Contudo, as pessoas que assumem o cargo não têm discernimento técnico para a execução do 

serviço. Daí o porquê da problemática, uma vez que não adianta a lei introduzir metas e 

padrões sem conjuntamente trazer pessoal especializado que realizará esse controle.  

  Nesta esteira, o controle administrativo ligado a metas de resultados deve ser apurado 

por servidores concursados técnicos, justamente porque os cargos em comissão sempre terão 

ligações políticas, com mais razão, não atenderão à prestação do serviço adequado. 

 Desta forma, ad referenda, deve ser exigido na realização do controle interno de 

resultado, a criação institucional deste órgão e com servidores de carreira, instituindo essa 

obrigação por lei específica. Talvez seja o momento de regulamentar o artigo 37, parágrafo 3º, 

I, da Constituição Federal que exige a criação de lei federal sobre as reclamações relativas à 

prestação dos serviços públicos em geral, as regras no atendimento ao usuário e a avaliação 

periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. 

 

Controle externo nas concessões de serviço público 

 

 A ampliação do controle não só se deu pela Administração Pública, mas também nos 

órgãos externos que acabam fazendo um controle sobre as atividades discricionárias da 

Administração na busca de resultados satisfatórios no serviço público. Esse controle também 



135 

 

não se limita à mera legalidade. A normatização de conceitos extrajurídicos acabou ampliando 

os horizontes também do controle externo. 

 Pelo Tribunal de Contas essa análise já é feita preventivamente nas contratações 

públicas antes da assinatura do contrato administrativo. Isso se dá nos editais nos quais se 

verificam se os padrões de qualidade e de eficiência estão sendo colocados entre as 

obrigações do concessionário do serviço público. Verifica-se também se há possibilidades de 

controle pelo usuário do serviço público. 

 No Poder Judiciário, a introdução de conceitos extrajurídicos acaba abrindo o campo 

da interpretação jurídica, na efetivação de direitos fundamentais ligados à boa prestação do 

serviço público, criando arcabouços jurídicos protetivos aos usuários do serviço público.  

Contudo, devido às falhas no controle da Administração ou até pela omissão dos outros 

poderes, o Poder Judiciário pode ser considerado como aquele que mais efetiva o controle de 

resultado.  

 No controle popular os instrumentos jurídicos são concedidos na busca de efetivação 

de políticas públicas ligadas a melhorias do serviço público, em especial, o de transporte. 

Abre-se mais espaços na obtenção de informações sobre a prestação do serviço, concedendo 

aos cidadãos o direito de opinar na avalição do serviço público prestado, conforme regra 

inserida na Lei de Mobilidade Urbana. 

 Conclui-se, assim, que o controle do serviço público cada dia vem sendo mais 

aprimorado com a inserção de conceitos científicos ligados a outras ciências. Essa 

normatização obriga o ordenamento jurídico a realizar controles pautados em resultados 

preestabelecidos em leis e contratualizados por meio das concessões. Percebe-se, então, que o 

Brasil está seguindo o caminho na profissionalização da atividade administrativa, sempre 

voltada aos anseios dos administrados.   
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

Secretaria de Transportes e Trânsito 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO 

PÚBLICO DE PASSAGEIRO, NA MODALIDADE ESTRUTURAL, NO MUNICÍPIO 

DE GUARULHOS.  

 

 

 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, A 

Prefeitura Municipal de Guarulhos, por meio da Secretaria de Transportes e Trânsito 

– STT, neste ato representado pelo Secretário de Transportes e Trânsito, JOSÉ 

EVALDO GONÇALO, portador da Cédula de Identidade RG nº ______ e do 

CPF/MF nº_______, doravante denominada PODER CONCEDENTE, de outro, a 

Empresa/Consórcio  ____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº ____________________, com sede na rua __________________, 

Município_____, Estado___, neste ato representada pelo Sr. 

_____________________________, portador da Cédula de Identidade RG nº 

______ e do CPF/MF nº_______, a seguir denominada  CONCESSIONÁRIA, têm 

entre si, justo e avençado, em decorrência da Concorrência nº 001/2020, nos termos 

da Lei Municipal nº 6.548/2009, de 20 de Agosto de 2009, do Decreto nº 26.966, de 

05 de novembro de 2009, e demais normas aplicáveis, notadamente a Lei Federal 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e alterações, e a Lei Federal 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e alterações,  o que segue:  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

Secretaria de Transportes e Trânsito 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O objeto deste contrato é a delegação, mediante concessão onerosa, 

da prestação do serviço de transporte coletivo público de passageiros, 

com Bilhete Único, na modalidade Estrutural, na Área _____, no 

Município de Guarulhos. , de acordo com o disposto na Lei Municipal 

nº 6.548/09 e Decreto nº 26.966/09, nos regulamentos e demais atos 

normativos,com a finalidade de atender às necessidades atuais e 

futuras de deslocamento da população, compreendendo: 

1.1.1. Operação regular do serviço de transporte coletivo, na modalidade 

Estrutural, em cada área operacional definida; 

1.1.2. Participação no serviço de transporte coletivo público de 

passageiros na área central. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com o disposto neste 

contrato, na Lei Municipal nº 6.548, de 20 de Agosto de 2009, do 

Decreto 26.966, de 05 de novembro de 2009, nos regulamentos e 

demais atos normativos, determinações e instruções do Poder 

Concedente e Ordens de Serviço Operacional - OSO, que serão parte 

integrante deste contrato. 

2.2. A concessionária deverá cumprir todas as determinações do Poder 

Concedente, inclusive aquelas relativas a eventos especiais, como 

carnaval, eventos esportivos, culturais, religiosos de emergência, entre 

outros.  

2.2.1. O atendimento aos eventos especiais não implicará no aumento da 

frota patrimonial. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

Secretaria de Transportes e Trânsito 

2.3. A descrição do Sistema Integrado, seu funcionamento, serviços, áreas 

e características físicas e operacionais das respectivas linhas e 

itinerários para o início da operação, são objetos dos Anexo II e III do 

Edital.  

2.4. As especificações técnicas e a relação dos investimentos em bens a 

serem realizados pela concessionária estão descritos no Anexo VI  do 

Edital. 

2.5. Não será permitida a ameaça de interrupção, nem a solução de 

continuidade ou a deficiência grave na prestação dos serviços, os 

quais devem estar permanentemente à disposição do usuário, nos 

termos da Lei nº 6.548/2009, e Decreto nº 26.966/2009.  

2.5.1. Na hipótese de deficiência na prestação dos serviços concedidos, 

por qualquer motivo e, em especial, pela extinção deste contrato, o 

Poder Público poderá determinar que o serviço seja mantido e 

executado pelos demais operadores, separadamente ou em 

conjunto, até que se normalize a situação excepcional, nos termos 

do Decreto nº 26.966/2009. 

2.6. A divisão em áreas, justificada como forma de otimizar a operação e 

reduzir os custos, facilitando a fiscalização por parte do Poder Público, 

não implica exclusividade da concessionária sobre as respectivas 

linhas. 

2.6.1. Haverá exclusividade da concessionária sobre as linhas Estruturais 

que tenham origem na sua área de concessão mesmo que estas 

adentrarem em outras áreas.  

2.6.2. Considera-se origem da linha o ponto inicial mais distante do centro. 

2.7. Em cada área licitada haverá um conjunto de linhas alimentadoras 

que, por suas características físicas, operacionais e de demanda serão 

preferencialmente operadas pela modalidade Alimentador.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

Secretaria de Transportes e Trânsito 

2.8. Dentro da mesma área, os operadores deverão articular-se, sob a 

coordenação do Poder público, para garantir a integração operacional 

entre as linhas Estruturais e Alimentadoras. 

2.9. A rede de transporte coletivo público, suas linhas, itinerários e as 

condições de prestação do serviço poderão ser alterados, a critério do 

Poder Concedente ou por solicitação da concessionária sempre que a 

características operacionais do serviço e as necessidades da 

população justifiquem, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. 

2.10. A frota necessária para a área também poderá ser alterada, nos 

termos do disposto no Anexo II do Edital. 

2.11. As concessionárias deverão obter certificação de qualidade (Série 

NBR ISO/FDIS – 9.001) e Ambiental (Série NBR ISO / 14.001). 

2.11.1. A certificação deverá ser obtida no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) meses, contados a partir da aprovação do plano pela 

Secretaria de Transportes e Trânsito.  

2.11.2. A descrição dos padrões tecnológicos e ambientais dos veículos 

e garagens, de acordo com as condições operacionais de 

prestação do serviço, bem como os respectivos cronogramas de 

implantação, está contida nos Anexos II e VI. do Edital. 

2.12. A frota para prestação do serviço deverá ser zero quilometro ou com 

até 24 meses de uso, licenciada no Município de Guarulhos e ser 

apresentada no prazo máximo de 150 (cento e cinqüenta) dias a partir 

da assinatura do contrato. 

2.12.1. Para efeitos deste Contrato serão aceitos veículos com até 24 

(vinte e quatro) meses de uso e em perfeitas condições para 

operação do serviço, a ser constatado em vistoria a ser realizada 

pela STT. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

Secretaria de Transportes e Trânsito 

2.13. A idade média da frota utilizada para a prestação dos serviços deverá 

ser de 05 (cinco) anos, durante todo o prazo da concessão, não sendo 

permitida a operação com veículos com idade superior às dispostas no 

Anexo VI. 

2.14. A frota que vier a ser apresentada após a assinatura do contrato, 

deverá vir preparada para receber os acessórios, cuja especificação 

técnica é objeto do Anexo VI. 

2.14.1. Todos veículos deverão vir equipados com dispositivos para 

localização geográfica (GPS) e  armazenamento de dados, 

conforme especificação técnica contida no Anexo VI do Edital 

(sistema de Monitoramento) 

2.15. Todos os veículos que compõem a frota para prestação do serviço 

deverão obedecer a padronização interna e externa de layout a ser 

definida e apresentada pela STT. 

2.16. A concessionária deverá disponibilizar no mínimo 50% da frota para 

inicio de operação com veículos em condições de acessibilidade para 

pessoas com mobilidade reduzida, de acordo com os padrões técnicos 

definidos no Anexo. 

2.16.1. No prazo máximo de 12 (doze) meses a partir da emissão da Ordem 

de Serviço, toda a frota deverá ser composta por veículos 

acessíveis, nos termos do Anexo VI. 

2.17. A garagem da concessionária deverá estar localizada no Município de 

Guarulhos, incluindo as instalações provisórias.  

2.18. As garagens deverão atender às especificações do Anexo VI, tendo a 

concessionária o prazo de 150 dias a partir da assinatura do contrato 

para apresentação das instalações provisórias. 

2.19. As instalações provisórias deverão atender minimamente as condições 

de estacionamento dos veículos e de leitura e processamento dos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 
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validadores, atividades administrativas, a serem constatadas por 

vistoria técnica pela STT. 

2.20. Os concessionários terão o prazo de 12 (doze) meses para 

apresentarem as instalações definitivas de garagem após o advento do 

item anterior. 

2.21. As concessionárias deverão utilizar as catracas e os validadores 

eletrônicos que forem certificados pela Secretaria de Transportes e 

Trânsito – STT. 

2.22. A tecnologia do Bilhete Único deverá ser adquirida de acordo com os 

padrões e investimentos previstos no Anexo VI. 

2.23. As concessionárias deverão manter a disposição dos usuários um 

sistema de atendimento ao usuário por meio de linha telefônica, 

internet e outros para prestar informações e registrar críticas e 

sugestões quanto aos serviços prestados.  

2.24. O atendimento efetuado por meio de linhas 0 800 deverá a tender a 

disposições regulamentares pertinentes. 

2.25. Mensalmente deverá ser encaminhado a Secretaria de Transporte e 

Trânsito relatório contendo as reclamações registradas e as 

providências adotadas pelo operador, sem prejuízo de outros dados 

que poderão ser solicitados a qualquer momento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. A remuneração dos operadores das áreas de delegação do Sistema 

Integrado, será realizada por meio do Sistema de Compensação de 

Receitas. 

3.2. A metodologia utilizada para o cálculo do valor de remuneração dos 

operadores de cada área de delegação está disposta de forma 

detalhada no  Anexo V  
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3.3. O  pagamento da operação diária será efetuado até o 5º dia útil 

subseqüente à operação,  

3.4. Os serviços regulares prestados pelos operadores do serviço  durante 

o período especificado, serão remunerados com base no  valor da 

produção da área de delegação e do montante da receita líquida do 

Sistema Integrado, conforme as fórmulas descritas abaixo: 

3.5. Fórmula de Remuneração do Serviço por período especificado.  

 

Se     Σ i = 1 a 6    PRODUÇÃO (i)  ≤  RECEITA LÍQUIDA      
 
REMUNERAÇÃO (i) = PRODUÇÃO (i) 
 
Senão 
                                       (RECEITA LÍQUIDA  +  APORTE ORÇAMENTO) x   PRODUÇÃO (i)   
REMUNERAÇÃO (i) =    --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                          Σ i = 1 a 6    PRODUÇÃO (i) 
 
 
RECEITA LÍQUIDA =  Σ   TARIFAS  -  Σ  DESPESAS  
 
APORTE ORÇAMENTO= recursos eventuais (podem ou não ocorrer) oriundos do orçamento do município para suprir defasagem 

tarifária.     
 
REMUNERAÇÃO (i) =  valor de remuneração da área de operação (i)  
 
PRODUÇÃO (i) = valor da produção da área de operação (i) 

 

3.5.1. A receita líquida a ser considerada na fórmula de remuneração do 

serviço, será integrada pela somatória das Receitas Tarifárias e 

parte das Receitas Extratarifárias, deduzidos os valores relativos à 

venda antecipada de passagens, os valores recebidos em moeda 

corrente, os impostos, taxas, multas contratuais devidas e as 

despesas de gerenciamento do sistema conforme definições do 

Decreto nº 26.966/09. 

3.5.2. Fórmula da Produção da Área de Delegação por período 

especificado 
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PRODUÇÃO (i)  =  PASSAGEIROS (i)  x   VALOR.P/.PASS (i) x  COEF. CORREÇÃO (i)  
                             
PRODUÇÃO (i) = valor da produção da área de operação (i) 
 
PASSAGEIROS (i) =  número de passageiros que passaram na catraca dos veículos da área de operação (i) 
 
VALOR.P/.PASS (i) =    valor unitário de remuneração por passageiro para a área de operação (i) 
 
COEF.CORREÇÃO (i) =    O coeficiente de correção da área de operação (i)  mede a variação do índice de integração efetivamente 

realizado em relação ao índice de integração de referência considerado no cálculo do valor unitário de 
remuneração por passageiro transportado. 

 
(i) =  6  (número de áreas de operação do Sistema Integrado de Transporte de Guarulhos – 3 áreas de operação do serviço estrutural e 3 

áreas de operação do serviço alimentador) 

 

3.5.3. O valor unitário da remuneração por passageiro transportado para 

cada área de delegação foi calculado com base no índice de  

integração de referência de 1,3141  para as áreas de delegação da 

concessão e de 1,7136 para as áreas de delegação da permissão, 

conforme metodologia descrita nos Anexos II e V .  

3.5.4. Os valores unitários de remuneração por passageiro transportado 

para as áreas da concessão estão descritos na tabela abaixo: 

 

Discriminação 

Concessão  

Valor Unitário da Remuneração por 

passageiro transportado  

Índice de Integração de Referência = 1,3141 

Área 1 R$ 1,4970 

Área 2 R$ 1,4800 

Área 3 R$ 1,6594 

 

 

3.5.5. Os valores unitários de remuneração por passageiro transportado 

para as áreas da permissão estão descritos na tabela abaixo:  
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Discriminação 

Permissão  

Valor Unitário de  Remuneração por 

passageiro transportado 

Índice de Integração de Referência = 1,7136 

Área 1 R$ 1,2563 

Área 2 R$ 1,0965 

Área 3 R$ 1,4014 

 

3.5.5.1. O coeficiente de correção corrige o valor unitário de remuneração por 

passageiro transportado em função da variação verificada entre o 

índice de integração efetivamente realizado e o índice de integração de 

referência utilizado no cálculo do valor unitário de remuneração. 

3.5.5.1.1. O cálculo coeficiente de correção considera duas situações 

distintas do contrato – o período de transição do volume de 

integrações caracterizada pelo crescimento contínuo das 

integrações até atingir o volume de equilíbrio, e o período de 

equilíbrio quando o volume de integrações já estiver 

estabilizado, conforme definições estabelecidas no Anexo V.  

3.5.6. Fórmula do Coeficiente Correção na Situação de Equilíbrio,  

 

Se   INTEGRAÇAOREAL (i)  ≤   INTEGRAÇÃOREF (i) + 0,01 

COEF.CORREÇÃO EQUILÍBRIO (i) =  1   

 
Senão 
                                                        INTEGRAÇÃOREAL (i) 
COEF.CORREÇÃO EQUILÍBRIO (i) =  --------------------------       
                                                       INTEGRAÇÃO REAL (i) 
 
INTEGRAÇÃOREAL (i) =  Índice de Integração Realizado na área de operação (i) 
 
INTEGRAÇÃOREF (i) =  Índice de Integração de Referência para o qual foi calculado o valor unitário de remuneração por passageiro 

transportado  na área de operação (i) 
 
(i) =  6  (número de áreas de operação do Sistema Integrado de Transporte de Guarulhos – 3 áreas de operação do serviço estrutural e 3 

áreas de operação do serviço alimentador) 
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3.5.7. Fórmula do Coeficiente Correção na Situação de Transição 

 

 

Se   INTEGRAÇÃOREF (i)  - 0,01 ≤  INTEGRAÇAOREAL (i)  ≤   INTEGRAÇÃOREF (i) + 0,01 

COEF.CORREÇÃO TRANSIÇÃO (i) =  1 

Senão: 

                                                                  INTEGRAÇÃOREF (i 

COEF.CORREÇÃO TRANSIÇÃO (i) =    -----------------------------------  

                                                                   INTEGRAÇÃOREAL (i) 

 
 
INTEGRAÇÃOREAL (i) =  Índice de Integração Realizado na área de operação (i) 
 
INTEGRAÇÃOREF (i) =  Índice de Integração de Referência para o qual foi calculado o valor unitário de remuneração por passageiro 

transportado  na área de operação (i) 
 
(i) =  6  (número de áreas de operação do Sistema Integrado de Transporte de Guarulhos – 3 áreas de operação do serviço estrutural e 3 

áreas de operação do serviço alimentador) 

 

3.5.7.1. O índice de integração mede o volume médio de integração das 

viagens sendo calculado pela razão entre o número de passageiros 

transportados pela área de delegação e o número de viagens 

realizadas originadas na área de delegação. Entende-se por viagem o 

deslocamento completo da origem até o destino final do usuário. O 

cálculo do Índice de integração realizado por cada área de integração 

será apurado segundo a fórmula: 

 
                                    EMBARQUES (i)         REGISTROS (i) 
INTEGRAÇÃO (i) =   ------------------------  =    ------------------------------ 
                                        VIAGENS (i)                REGISTROS 1° ENTRADA 

 
INTEGRAÇÃO (i) =  índice de integração da área de operação (i) 
 
EMBARQUES (i) = REGISTROS (i) =  total de registros nos validadores eletrônicos dos veículos da área de operação (i) 
 
VIAGENS (i) = REGISTROS 1° ENTRADA (i)  =   total de registros relativos a primeira entrada do usuário no período de duas horas (registros 

associados ao pagamento da tarifa  somados aos registros dos cartões com direito a 
gratuidade).  

 
(i) =  6  (número de áreas de operação do Sistema Integrado de Transporte de Guarulhos – 3 áreas de operação do serviço estrutural e 3 

áreas de operação do serviço alimentador) 
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3.5.8. No final do período de transição - quando o índice de integração 

realizado estiver estabilizado ou então ao final do período de 12 

(doze) meses após a implantação do Bilhete Único -  deverão ser 

recalculados os valores unitários de remuneração por passageiro 

transportado com base nos índices de integração verificados para 

cada área de delegação na situação de equilíbrio, definindo um 

novo índice de integração de referência específico para cada área 

de delegação e um novo valor de remuneração por passageiro 

transportado que deverá vigorar até o próximo reajuste. 

3.6. O valor da remuneração por passageiro do Sistema Estrutural e 

Alimentador, dentro de cada área será reajustado anualmente em 

função de modificações na estrutura de preços relativos a oferta deste 

serviço, através da seguinte índice:   

 

 

I = 0,5 I1 + 0,2 I2 + 0,15 I3 +0,15 I4 

 

Sendo: 
I : índice de reajuste do período considerado; 
I1: variação do rendimento médio do pessoal ocupado na Região Metropolitana de 
São Paulo (fonte IBGE); 
I2: variação do preço de óleo diesel para os grandes consumidores; 
I3: variação dos preços de material de transporte (fonte: coluna 43 da FGV); 
I4: índice acumulado do IPC (fonte FGV). 
 

 

3.6.1. Na época do reajuste do valor da remuneração por passageiro 

transportado deverão ser atualizados os índices de integração de 

referência de cada área de delegação utilizando a média dos 

índices de integração realizados nos últimos 3 meses, procedendo-

se o recalculo do valor unitário de remuneração por passageiro 

transportado para o  índice de integração de referência atualizado, 

já considerado a nova estrutura preços expressa no índice de 

reajuste. 
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3.6.2. Ficará a cargo da Secretaria de Transportes e Trânsito – STT,  a 

apuração dos valores devidos a título de remuneração aos 

operadores, que será pago conforme descrito no Anexo V. 

3.6.3. A participação sobre as receitas extratarifárias a que se refere o 

inciso XI, do Artigo 9º do Decreto nº. 26.966/09, será apurada pela 

aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto 

auferido pelas concessionárias com essas receitas. 

3.6.4. O valor total auferido de receitas extratarifárias será demonstrado e 

comprovado à Secretaria de Transportes e Trânsito pelas 

concessionárias até o 5º dia útil do mês subseqüente ao de 

referência e apropriado à remuneração, até o 10º dia útil do mesmo 

mês. 

3.6.5. Anualmente, deverão ser apresentadas pelas concessionárias as 

demonstrações financeiras conforme modelo descrito no item 5.6. 

do Anexo V, em cumprimento ao disposto no artigo 23, XIV, da Lei 

Federal nº. 8.987/95. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS DEVERES DO PODER CONCEDENTE 

 

4.1. Cumpre ao Poder Concedente: 

4.1.1. Editar normas, em conformidade com as políticas e estratégias 

estabelecidas pela STT; 

4.1.2. Compor ou arbitrar conflitos entre os operadores do serviço, 

usuários e Poder Público, lavrando termos de ajustamento de 

conduta; 

4.1.3. Coordenar, supervisionar e fiscalizar as concessões, as permissões, 

as cooperativas e os contratos de prestação de serviços de 

transporte coletivo de passageiros.  
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4.1.4. Coibir a prática de serviços de transporte de passageiros não 

concedido ou não permitido; 

4.1.5. Garantir a observância dos direitos dos usuários e de terceiros 

relativos ao serviço de transporte sob seu controle; 

4.1.6. Editar ato normativo para disciplinar o procedimento de aplicação de 

penalidades. 

4.1.7. Aplicar penalidades legais, regulamentares e contratuais aos 

operadores e as cooperativas; 

4.1.8. Intervir na prestação dos serviços de transporte coletivos 

concedidos e permitidos; 

4.1.9. Acompanhar a execução dos contratos e analisar seu equilíbrio 

econômico-financeiro, adotando as medidas que se fizerem 

necessárias. 

4.1.10. Aprovar a revisão do valor das remunerações dos prestadores de 

serviços de transporte coletivo público, respeitados os parâmetros 

contratuais; 

4.1.11. Acompanhar o desenvolvimento tecnológico e organizacional dos 

serviços públicos de transporte e de outras atividades que os 

afetem, autorizando a viabilidade e as prioridades técnicas, 

econômicas e financeiras dos projetos pertinentes ou afetos ao 

sistema de transporte coletivo de passageiros; 

4.1.12. Definir parâmetros e padrões técnicos para a prestação de serviço 

adequado, considerando as especificidades de cada modalidade e 

de cada contrato ou instrumento de outorga; 

4.1.13. Avaliar e propor quanto à instalação e o funcionamento dos serviços 

na faixa de domínio e na área non aedificandi da malha viária, 

definir os padrões operacionais e manifestar-se sobre os preços 
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devidos pela utilização dos bens públicos e afetados aos serviços 

de transporte coletivo de passageiro; 

4.1.14. Zelar pela contínua preservação das condições de manutenção dos 

bens inerentes à prestação dos serviços de transporte coletivo 

público.  

4.1.15. Executar inspeções periódicas que irão verificar o estado de 

conservação da frota e do viário e avaliar os recursos técnicos 

utilizados. 

4.1.16. Fiscalizar as condições das instalações e dos equipamentos, 

incluindo a aferição de emissão de poluentes nas vistorias 

sistemáticas realizadas nas garagens. 

4.1.17. Autorizar cisão, fusão e transferência de controle acionário de 

empresas concessionárias para prestação dos serviços de 

transporte coletivo de passageiros; 

4.1.18. Autorizar a transferência da concessão, nos casos previstos; 

4.1.19. Promover pesquisas, levantar dados e elaborar estudos para 

subsidiar suas decisões e as do Poder Público; 

4.1.20. Zelar pela manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos, quando houver modificação unilateral das disposições 

regulamentares do serviço. 

4.1.21. Subsidiar o Poder Executivo Municipal na definição da política 

tarifária, realizando os estudos técnicos, econômicos e financeiros 

necessários; 

4.1.22. Elaborar editais e minutas de contrato e conduzir processos 

licitatórios; 

4.1.23. Disciplinar e fiscalizar as atividades auxiliares, complementares ou 

decorrentes dos serviços outorgados; 
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4.1.24. Definir plano uniforme de contas e de informações gerenciais para 

os operadores do serviço e acompanhar permanentemente a sua 

aplicação; 

  

CLÁUSULA QUINTA – DOS DEVERES DA CONCESSIONÁRIA 

 

5.1. Cumpre à Concessionária: 

5.1.1. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de 

habilitação exigidas na licitação, nos termos do art. 55, inciso XIII da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

5.1.2. Prestar o serviço de forma adequada e eficiente, sempre com vistas 

à satisfação e aos direitos dos usuários, utilizando a melhor técnica 

aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas, nas condições 

estabelecidas na regulamentação vigente e neste contrato.  

5.1.3. Cumprir e fazer cumprir normas do serviço, em especial as 

determinações do Poder Concedente relativas ao cumprimento das 

Ordens de Serviço Operacional – OSO, bem como as cláusulas 

contratuais do contrato de concessão. 

5.1.4. Manter a boa situação econômico-financeira, prestando contas 

regularmente ao Poder Público conforme determinado. 

5.1.5. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação exigidas na licitação, nos termos do Art. 55 inc. XIII da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

5.1.6. Manter em dia o inventário e o registro dos bens necessários 

vinculados a prestação do serviço.  

5.1.7. Dispor de instalações localizadas no município de Guarulhos e de 

frota, equipamentos, acessórios, recursos materiais e humanos, que 
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atendam a todos os requisitos legais e contratuais para a perfeita 

execução dos serviços. 

5.1.8. Garantir a vinculação dos bens necessários para a prestação dos 

serviços com exclusividade durante toda a execução do contrato. 

5.1.9. Adequar a frota de Reserva Técnica Operacional aos procedimentos 

de operação e manutenção que garantam a execução do contrato. 

5.1.10. Divulgar de forma adequada ao público e em especial ao usuário a 

adoção de esquemas especiais de circulação quando da ocorrência 

de situações excepcionais. 

5.1.11. Submeter à aprovação do Poder Concedente propostas de 

implantação de melhorias dos serviços, acompanhadas das 

justificativas técnicas, econômicas e de mercado, visando a 

adequação permanente da oferta à demanda, incluindo a utilização 

de tecnologias diferenciadas, inclusive quanto à capacidade dos 

veículos. 

5.1.12. Comprovar mensalmente o recolhimento de tributos federais, 

estaduais e municipais, das contribuições previdenciárias e do 

Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS, referentes ao 

mês anterior através de cópia autenticada dos recibos, até o dia 15 

(quinze) de cada mês, durante todo o prazo de execução do 

contrato. 

5.1.13. Fornecer ao Poder Concedente dados, documentos e informações 

pertinentes objeto da concessão e da permissão para execução de 

pesquisas de opinião sobre a satisfação dos usuários com os 

serviços prestados.  

5.1.14. Facilitar a fiscalização e a realização de auditorias por parte da 

Secretaria de Transportes e Trânsito. 

5.1.15. Prestar contas da gestão dos serviços ao Poder Concedente e aos 

usuários, nos termos definidos no contrato. 
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5.1.16. Promover atualização tecnológica dos meios empregados na 

execução dos serviços delegados. 

5.1.17. Garantir o funcionamento adequado dos sistemas de coleta e 

transmissão das informações contidas nos validadores e garagens. 

5.1.18. Garantir a cortesia, a segurança e a integridade física dos usuários 

na prestação dos serviços, bem como a acessibilidade, 

principalmente a idosos e pessoas com restrição de mobilidade,  

5.1.19. Responsabilizar-se pela integridade física dos usuários na 

prestação dos serviços. 

5.1.20. Responsabilizar-se pelos danos materiais e morais porventura 

causados por dolo ou culpa na prestação do serviço.  

5.1.21. Acatar medidas determinadas pelos responsáveis investidos de 

autoridade, em caso de acidentes ou situações anormais à rotina. 

5.1.22. Operar somente com mão de obra devidamente capacitada e 

habilitada, submetida o constante processo de qualificação e 

atualização, buscando o aperfeiçoamento da prestação do serviço.  

5.1.23. Responder pelas obrigações decorrentes das contratações que 

deverão ser regidas pelo direito privado e legislação trabalhista.  

5.1.24. Responder pelo comportamento e eficiência de seus empregados e 

agentes, providenciando o uso de uniformes nas funções e 

condições em que for exigido, o porte de crachá indicativo de suas 

funções.  

5.1.25. Cumprir as legislações e obrigações previdenciárias, tributárias, 

trabalhistas, sindicais, de segurança e medicina do trabalho. 

5.1.26. Providenciar socorro e remoção dos veículos avariados de sua frota 

de operação no prazo máximo de 60 minutos de modo a não 

obstruir o tráfego em geral. 
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CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

 

6.1 Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

são direitos e obrigações dos usuários: 

6.1.1 Receber serviço adequado; 

6.1.2  Receber do Poder Concedente e da concessionária informações 

para a defesa de interesses individuais ou coletivos; 

6.1.3 Levar ao conhecimento do Poder Público e da concessionária as 

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço 

prestado; 

6.1.4 Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados 

pela concessionária na prestação do serviço; 

6.1.5 Contribuir para a permanência das boas condições dos bens 

públicos através dos quais lhes são prestados os serviços. 

6.1.6 Cumprir as normas de segurança no embarque e desembarque, nos 

veículos, nos pontos de parada, nas estações de transferências e 

nos terminais; 

6.1.7 Acatar as regras relativas à utilização do Bilhete Único, em especial 

nas categorias com benefícios e reduções tarifárias; 

6.1.8 Respeitar os procedimentos emanados pelo Poder Público relativos 

à integração física por meio do Bilhete Único.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

7.1. A realização dos serviços exigidos neste edital é considerada 

essencial para a prestação do serviço e sua inexecução na forma 

determinada poderá ensejar a rescisão do contrato. 
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7.2. A apresentação de documentação inverossímil implica 

desclassificação da licitante ou, se a contratação já estiver efetivada, 

rescisão do contrato e multa no valor de 1000 (mil) UFG´s. 

7.3. Adicionalmente, a licitante será declarada inidônea e receberá pena de 

suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal de Guarulhos pelo prazo de 02 (dois) anos, 

sem prejuízo das ações legais cabíveis. 

7.4. O não comparecimento ou a recusa da adjudicatária em assinar o 

contrato, implicará na perda da garantia e a impedirá de participar de 

novas licitações, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da 

legislação vigente. 

7.5. Tratando-se de Consórcio, a mesma medida será aplicada a todos os 

seus integrantes.  

7.6. O comparecimento ou a recusa do adjudicatário em assinar o contrato, 

implicará na perda da garantia e o impedirá de participar de novas 

licitações, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos da legislação 

vigente. 

7.7. Com base na regulamentação vigente, a Secretaria de Transportes e 

Trânsito – STT, editará regulamento de Sanções e Multas para 

disciplinar o procedimento de fiscalização e aplicação de penalidades 

relativas a operação do serviço delegado, prevendo os 

enquadramentos e os prazos de reincidência, devendo observar, 

necessariamente, a notificação prévia à fim de garantir o contraditório 

e a ampla defesa. 

7.8. De acordo com a sua gravidade, as infrações serão classificadas nos 

seguintes grupos: 

I - Grupo A - falhas leves que não afetam o serviço ou a segurança dos 
usuários; 
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II - Grupo B - infrações de natureza média, por desobediência a 
determinações do Poder Público ou por descumprimento dos parâmetros 
operacionais estabelecidos, que não afetem a segurança dos usuários; 

III - Grupo C - infrações de natureza grave, por desobediência a 
determinações do Poder Público que possam afetar a segurança dos 
usuários, por descumprimento de obrigações contratuais, por deficiência na 
prestação dos serviços; e 

IV - Grupo D - infrações de natureza gravíssima, por atitudes ou situações 
que coloquem em risco a segurança dos usuários ou a continuidade da 
prestação do serviço ou por suspensão parcial ou total do serviço, por 
cobrança de tarifa diferente da autorizada, por não aceitação de bilhetes, 
passes ou assemelhados e usuários com direito a gratuidade, por redução de 
frota vinculada ao serviço sem autorização. 

7.9. Para efeito de aplicação das sanções as multas ficam assim definidas: 

I - Infrações do Grupo A - advertência escrita no primeiro cometimento, na 
reincidência multa no valor de 25 (vinte e cinco) UFGs (Unidades Fiscais de 
Guarulhos); 

II - Infrações do Grupo B - multa no valor de 50 (cinquenta) UFGs (Unidades 
Fiscais de Guarulhos), aplicada em dobro no caso de reincidência; 

III - Infrações do Grupo C - multa no valor de 85 (oitenta e cinco) UFGs 
(Unidades Fiscais de Guarulhos), aplicada em dobro no caso de reincidência; 
e 

IV - Infrações do Grupo D - multa no valor de 170 (cento e setenta) UFGs, 
aplicada em dobro no caso de reincidência. 

7.10. Para cada infração cometida serão computados números de pontos de 

acordo com o Grupo de Infrações, cumulativamente, que servirão para 

avaliação e classificação de desempenho dos operadores, e para 

aplicação de sanções contratuais pelo limite de pontos atingidos, de 

acordo com a regulamentação a ser expedida pela Secretaria de 

Transportes e Trânsito. 

7.11. Caberá a imediata suspensão do operador sempre que verificado dano 

ou adulteração nos equipamentos embarcados ou em instalações 

vinculadas ao serviço, o uso irregular de cartões de passagens ou 

operacionais, inovação artificiosa ou outros meios enganosos ou 

fraudulentos para apropriar-se da tarifa. 
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7.12. A Secretaria de Transportes e Trânsito deverá apurar os fatos, por 

meio de procedimento administrativo, propondo conforme o caso, a 

aplicação das sanções previstas no artigo 27 da Lei Municipal nº 

6.548/2009, separadas ou cumulativamente. 

7.13. O descumprimento das obrigações estatuídas no Contrato, sem 

justificativa aceita pelo Poder Concedente, acarretará à concessionária 

as seguintes penalidades: 

7.14. Item 2.11  do Contrato : 

a. multa diária de 305 (trezentos e cinco) UFGs até o limite de 30 (trinta) 
dias de atraso no cumprimento das obrigações; 

b. multa diária de 610 (seiscentos e dez) UFGs por dia de atraso sem 
que tenham tomadas as providências necessárias para o 
cumprimento das obrigações. 

7.15. Item  2.2. do Contrato: 

a. multa de 305 (trezentas e cinco) UFGs, por veículo. 

7.16. Item 6.4 do Contrato: 

a. advertência escrita, com prazo de 05 dias para regularização,  

b. multa de 610 (seiscentos e dez) UFGs, por veículo, até o limite 

de 15 (quinze) dias de atraso no cumprimento das obrigações; 

c. rescisão contratual, no caso de ultrapassado o prazo estipulado 

na alínea anterior. 

7.17. Pelo descumprimento das obrigações estatuídas na Cláusula Quinta 

do Contrato poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, a critério 

do Poder Concedente e mediante parecer fundamentado, separada ou 

cumulativamente, a saber: 

a. advertência escrita, para as infrações consideradas leves. 
Transcorrido esse prazo sem o cumprimento da providência 
necessária, incidirá o infrator em  multa de 305 (trezentas e cinco) 
UFGs; 
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b. multa de 305 (trezentas e cinco) UFGs, para as infrações 
consideradas médias, incidindo em dobro no caso de não 
regularização no prazo fixado; 

c. multa de 610 (seiscentos e dez) UFGs, para as infrações 
consideradas graves, incidindo em dobro no caso de não 
regularização no prazo fixado; 

7.18. No caso de alguma das obrigações estatuídas na Cláusula Quinta do 

Contrato constar no Regulamento de Sanções e Multas prevalecerá a 

penalidade deste último. 

7.19. Poderão ser aplicadas, a critério do Poder Concedente, as penalidades 

de suspensão temporária do direito de licitar com o Município de 

Guarulhos; de impedimento de com ele contratar pelo prazo de até 2 

(dois) anos e de declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de 

atos ilícitos ou falta grave, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante o Município de Guarulhos, que será concedida após decorrido 

o prazo de 2 (dois) anos, se a Concessionária tiver ressarcido a 

Administração dos prejuízos resultantes e não houver impedimento 

legal para a reabilitação. 

7.20. As penalidades previstas nos itens acima têm caráter de sanção 

administrativa. A sua aplicação não exime a concessionária de 

reparação de eventuais perdas e danos que seu ato acarrete ao 

Município de Guarulhos. 

7.21. O descumprimento parcial ou total, pela Concessionária ou pelo Poder 

Concedente, das obrigações que lhes correspondem, não será 

considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por 

motivo de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado e 

comprovado. O caso fortuito ou força maior verifica-se no fato 

necessário, cujos efeitos não foi possível evitar ou  impedir, nos termos 

do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 
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7.22. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a 

aplicabilidade das demais. 

7.23. O presente contrato fica sujeita à aplicação das penalidades previstas 

na Lei nº 8.666/93, e suas alterações. 

7.24. Em todos os casos, a concessionária será notificada da aplicação das 

penalidades, sendo-lhe assegurado o direito à defesa. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO INÍCIO DA OPERAÇÃO 

8.1. Durante a operação da Concessão, ocorrerão 03 (três) etapas de 

implantação que será denominado de Período de Transição, conforme 

Anexo II . 

8.2. Assinado o Contrato, a Concessionária terá até 150 (cento e cinquenta) 

dias corridos para iniciar a operação, que se dará mediante a emissão 

da Ordem de Serviço Operacional – OSO. 

8.3. Antes do início da operação, a Concessionária deverá implementar as 

seguintes providências de acordo com os dados e especificações 

constantes do Edital e  Anexos: 

8.3.1. Os veículos necessários à operação e os veículos para a reserva 

técnica licenciados no Município de Guarulhos, nas condições da 

proposta técnica apresentada na licitação, com a devida contratação 

do seguro de responsabilidade civil objetiva.  

8.3.2. Contratação do pessoal; 

8.3.3. Instalações para as garagens; 

8.3.4. Aquisição do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, de acordo com as 

condições técnicas e econômicas previstas nos Anexos VI e VII do 

Edital. 
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8.4. A Concessionária deverá comunicar a sua intenção de iniciar a 

operação a STT, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data 

escolhida, para que seja agendada a necessária vistoria da frota e das 

garagens. 

8.5.  Essa comunicação deverá vir acompanhada dos documentos que 

legitimem a propriedade e/ou posse dos veículos e instalações 

necessárias ao início da operação, bem como a relação da frota, com 

os respectivos números de chassis e ano de fabricação. 

8.5.1. Quando os bens forem de propriedade da concessionária ou 

adquiridos através de arrendamento mercantil (leasing) deverá ser 

apresentada cópia autenticada dos documentos que comprovem a 

propriedade e declaração de vinculação ao contrato.  

8.5.2. Quando os bens não forem de propriedade da concessionária, 

deverá ser apresentado cópia autenticada e compromisso registrado 

em Cartório de Títulos e Documentos constando declaração forma 

do proprietário, cedente, arrendante, locador ou possuidor por 

qualquer outro título hábil sobre a vinculação dos bens ao contrato, 

também registrado em Cartório. 

8.6. As características da frota de veículos para o início da operação 

deverão atender inteiramente as condições apresentadas na Proposta 

Técnica e Metodológica, as especificações constantes do Edital e a 

legislação pertinente. 

8.7. Após a análise dos documentos  a STT realizará a vistoria dos veículos 

e das instalações mencionadas, em data e horário previamente 

agendados com a Concessionária, que se aprovados, receberão 

autorização para vinculação ao serviço. 

8.8. Se a frota ou as instalações vistoriadas não atenderem às exigências 

técnicas estabelecidas no Edital, as divergências deverão ser 
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solucionadas até a data de início de operação, sob pena de rescisão do 

contrato. 

8.9. Será tolerada a utilização de garagens em instalações provisórias pelo 

prazo de até 150 (cento e cinqüenta) dias a partir da emissão da 

Ordem de Serviço Operacional – OSO. 

8.10. A Secretaria de Transportes e Trânsito deverá informar à 

Concessionária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data 

prevista para início de operação da 2ª e 3ª etapas de implantação de 

operação conforme Anexo II.  

8.11. Se por motivo alheio à vontade do Poder Concedente, a operação não 

for implantada na data prevista, o contrato será rescindido, 

independentemente de responder a Concessionária pelas perdas e 

danos a que der causa. 

 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE TARIFÁRIO 

 

9.1. A tarifa atualmente em vigor no Município de Guarulhos é a 

estabelecida por meio do Decreto nº. 25.994 de dezembro de 2008, 

estando o seu reajuste sujeito aos termos da Lei Municipal nº. 6.548/09 

e do Decreto 26.966/09, em especial quanto ao equilíbrio da 

remuneração, sustentabilidade econômica dos serviços e tarifas 

socialmente justas, conforme planilha tarifária constante do Anexo V do 

Edital. 

9.2. A estrutura tarifária compreende tarifa única para todo o município, 

respeitados os benefícios tarifários já estabelecidos, em especial os 

que seguem discriminados, e os que vierem a ser estabelecidos por 

Lei, nos termos do §3º do artigo 21, da Lei Municipal nº. 6.548/09: 
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9.3. A tarifa do Sistema Integrado será fixada pelo Poder Público com base 

em planilhas de custos elaboradas pela STT – Secretaria de 

Transportes e Trânsito, obedecida a metodologia descrita no Anexo V 

do Edital para apuração dos custos operacionais, os investimentos e a 

remuneração dos operadores. A arrecadação tarifária associada a 

medidas de racionalização de custos do sistema de transporte coletiva 

público, será o instrumento para a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, nos níveis demonstrados no Anexo 

V, constituindo-se na principal fonte de receita do Sistema de 

Compensação de Receitas. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA – DA GARANTIA 

 

10.1 A concessionária prestou garantia, na modalidade previstas no artigo 

56 § 1º da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações, no valor de R$ 

____________________, correspondente a área _____ de concessão, 

equivalente a 2% (dois por cento) do valor correspondente a 01 (um) 

ano de contrato, atualizado na forma do § 2º do mesmo dispositivo. 

10.1.1. A garantia ficará retida até efetivo recebimento pelo Poder 

Concedente do objeto contratual. 

10.1.2. Após o recebimento definitivo do objeto contratado, a garantia 

prestada será liberada, mediante requerimento dirigido à STT,  cuja 

liberação se dará mediante autorização do Senhor Secretário de 

Transportes e Trânsito. 
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CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO SEGURO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

11.1. As concessionárias deverão apresentar como condição para assinatura 

do contrato, apólice ou prova de contratação de seguro de 

responsabilidade civil objetiva, por cada um dos veículos que compõem 

a sua frota de: 

11.1.1. R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos corporais a terceiros; 

11.1.2. R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos morais; e 

11.1.3. R$ 100.000,00 (cem mil reais) danos materiais a terceiros. 

11.2. O referido seguro deverá ser mantido durante todo o prazo de 

execução deste contrato, sendo atualizado anualmente pela variação 

do IGP-M. 

 

CLAÚSULA DECIMA SEGUNDA – DA INTERVENÇÃO 

 

12.1. Caberá a intervenção pelo Poder Concedente nos casos previstos em 

Lei, normas regulamentares e contratuais, especialmente se a 

Concessionária exorbitar das atribuições previstas nessa concessão, 

agir contra o interesse público ou colocar em risco a solução de 

continuidade da prestação dos serviços. 

12.2. O ato de intervenção, independentemente de qualquer medida judicial, 

caberá ao Chefe do Executivo, que indicará o interventor, o prazo de 

intervenção, os objetivos e o limite da medida. 

12.3. A intervenção implica automaticamente no afastamento da 

Concessionária das funções gerenciais. 
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12.4. Se os problemas forem restritos a um determinado setor ou área de 

serviço, a Concessionária poderá ser mantida no gerenciamento dos 

serviços objeto da concessão, afastados exclusivamente das funções 

gerencias os responsáveis por aquela área ou setor, mediante 

intervenção parcial. 

12.5. Durante a intervenção, o Poder Concedente assumirá total ou 

parcialmente o gerenciamento dos serviços objeto da concessão, 

passando a controlar os meios materiais e humanos utilizados, assim 

entendido o pessoal, os imóveis, instalações, veículos e todos os 

demais recursos necessários à execução dos serviços. 

12.6. A intervenção implica na suspensão automática do Contrato, no 

tocante a seus efeitos e na exigibilidade do recebimento de quaisquer 

pagamentos ou valores pela Concessionária no período de 

intervenção. 

12.7. Todas as despesas realizadas pelo Poder Concedente para a 

manutenção e prestação dos serviços durante a intervenção, que não 

encontrem retribuição no Contrato, se pertinentes serão reembolsados 

pela Concessionária no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 

suspensão ou da cessação da intervenção. 

12.8. O período da intervenção não será superior a 180 dias, findo o qual o 

interventor proporá ao Poder Concedente a extinção da concessão ou 

a devolução dos serviços à Concessionária. 

12.9. Cessada a intervenção, haverá imediata prestação de contas dos atos 

praticados pelo interventor durante a sua gestão, sem prejuízo de 

eventual direito à indenização da Concessionária. 

12.10. Durante o processo de intervenção e antes de ser decretada a 

extinção da concessão será assegurado à Concessionária o direito à 

ampla defesa. 
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CLAÚSULA DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. A fiscalização dos serviços concedidos será feira pela Secretaria de 

Transportes e Trânsito – STT.  

13.2. A transferência e a extinção da concessão dos serviços se dará nos 

termos da Lei nº. 6.548/09. 

13.3. É vedada a subconcessão. 

 

CLAÚSULA DECIMA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

14.1. O valor contratual é de R$ ______________________ , equivalente a 

remuneração estimada do contrato de concessão para a área _____, 

durante o período contratual.  

 

CLAÚSULA DECIMA QUINTA - DO PRAZO DA CONCESSÃO 

 

15.1. O prazo da presente concessão é de 10 (dez) anos, contado a partir da 

assinatura deste contrato. 

15.1.1. Se a concessionária mantiver o nível satisfatório de qualidade 

dos serviços de acordo com o disposto no §2º do artigo 19, da Lei nº. 

6.548/09 e §2º do artigo 22, da Lei nº. 26.966/09, e nos termos do 

artigo 57 § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, a concessão 

poderá ser prorrogada por mais 10 (dez) anos. 

15.1.2. A prorrogação deixará de ser efetivada na hipótese do 

concessionário não apresentar satisfatório padrão de desempenho na 

prestação do serviço ao longo do período contratual, devidamente 

aferido em avaliações periódicas pelo Poder Concedente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E 

DOS CASOS OMISSOS 

 

16.1. Este contrato será regido pelo disposto nas Lei Municipal nº 6.548, de 

20 de agosto de 2009,  Decreto nºs 26.966, de 05 de novembro de 

2009, Decreto Municipal nº 19.735, de 23 de dezembro de 1996, e 

demais normas aplicáveis, notadamente a Lei Federal 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995 e alterações, e a Lei Federal 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e alterações. 

16.2. Os casos omissos deste Contrato serão resolvidos pela Secretaria de 

Transporte e Trânsito – STT.  

16.3. Integram este contrato como se nele estivessem transcritos o Edital da 

Concorrência nº 01/2010 e os seus Anexos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

 

17.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Guarulhos, por uma das 

Varas da Fazenda Pública, para dirimir todas e quaisquer questões 

oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 
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 E por estarem justas e acordadas, as partes, por seus representantes 

legais, assinam o presente contrato, elaborado em .... (..........) vias de 

igual teor e forma, para um só efeito jurídico, perante as testemunhas 

abaixo assinaladas, a tudo presentes.  

 

Guarulhos,____________________________ 

 

Pelo Poder Concedente 

 

Pela Concessionária 

 

Testemunhas: 
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7.  MODELO DE GESTÃO 

O modelo de gestão previsto para o Sistema Integrado de Transportes de Guarulhos 

propõe a retomada da responsabilidade do poder público na regulação, organização 

e gestão do serviço de transporte da cidade e estabelece para a municipalidade 

novas funções associadas à regulação dos contratos, a gestão operacional e a 

organização e compartilhamento da gestão financeira. 

A concessão dos serviços do Sistema Integrado de Transporte de Guarulhos exige 

organização do aparelho institucional para cumprir seu papel na regulação dos 

contratos de forma a criar uma base que gerencie a prestação dos serviços em 

termos de modicidade das tarifas, qualidade dos serviços e amplo acesso das 

pessoas aos seus benefícios. Como os serviços de transporte são de 

responsabilidade última do poder público municipal – mesmo com a exploração de 

terceiros – são necessários regulamentos, mecanismos de fiscalização e controle, 

bem como a monitoração permanente dos contratos e dos serviços prestados. A 

regulação dos contratos se traduz no acompanhamento das obrigações estatuídas, 

aplicação de penalidades, acompanhamento do equilíbrio econômico-financeiro, 

solução de conflitos, em suma, na normatização e fiscalização da qual decorra uma 

prestação apropriada do serviço com respeito aos direitos dos agentes envolvidos, 

especialmente o dos usuários. 

A implantação do Bilhete Único e da integração tarifária gratuita exige a mudança na 

gestão financeira do sistema e a ampliação da rede de comercialização de créditos 

de bilhetagem eletrônica hoje implantada em Guarulhos. Pressupõe também a 

sofisticação dos conceitos de organização e gerenciamento hoje utilizados na gestão 

financeira pela Guarupás. É imprescindível a criação de uma câmara de 

compensação, o estabelecimento de regras claras para a partição da receita entre 

os operadores (concessionários e permissionários) e a diferenciação do conceito de 

tarifa paga pelo usuário da remuneração percebida pelos operadores. 

A implantação de uma rede integrada de transporte de qualidade exige do poder 

público coordenação operacional para organizar em uma rede única os diversos 

operadores que operam o sistema. A rede integrada de transporte, embora operada 

por diversos agentes deverá revelar-se para o usuário como um sistema único, 
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íntegro, orgânico e funcional. Exige, portanto, o fortalecimento do papel do poder 

público para coordenação e integração dos diversos operadores envolvidos, não 

havendo espaço nesse conceito para a concorrência marginal. 

7.1 Gestão Operacional 

A qualidade do serviço de transporte coletivo expressa por meio dos atributos de 

regularidade, confiabilidade, frequência, rapidez, flexibilidade de uso, disponibilidade 

de informação e segurança atualizadas pressupõe o planejamento, a organização e 

controle dos processos e procedimentos associados à produção do serviço. 

A condição fundamental para lograr a qualificação do transporte público é a 

definição clara das funções dos diversos agentes operadores, o desenvolvimento de 

procedimentos para os processos envolvidos na produção do serviço de transporte, 

o desenvolvimento de rotinas para acompanhamento e controle da prestação do 

serviço, estabelecimento de uma cesta de indicadores operacionais e de qualidade 

para avaliação do serviço prestado, a definição de estruturas e processos de 

avaliação dos padrões e metas operacionais associadas a qualidade da prestação 

do serviço. 

Os atributos de qualidade do serviço de transporte se manifestam no momento de 

sua prestação, ou seja em tempo real, o que exige a coleta de informações no 

momento de sua execução, como é o caso do cumprimento dos horários, dos 

tempos de viagem, da quantidade de passageiros transportados, entre vários outros 

dados que podem ser relacionados. 

O levantamento as informações em tempo de execução, o acompanhamento 

estatístico das informações coletadas, os controles e as medidas de avaliação da 

qualidade, o cálculo de indicadores e sua correlação com parâmetros de 

desempenho que venham a ser definidos, a obtenção de dados sobre o serviço de 

transporte prestado, a manutenção dos cadastros dos serviços programados e o 

processamento integrado das informações caracterizam as ações envolvidas na 

Gestão Operacional, que deverão ser implementadas pela Secretaria de Transportes 

e Trânsito para obtenção da qualidade do Sistema Integrado de Transporte. 
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A implantação da gestão operacional, além dos investimentos em instrumentos de 

monitoramento exige organização e ampliação das estruturas existentes na 

Secretaria de Transportes e Trânsito para que possa efetivamente monitorar, 

controlar e operar em tempo real o serviço de coletivos. 

7.1.1 Monitoramento e Controle da Operação – “Operação Assistida” 

Para garantir os atributos de qualidade de um bom sistema de transporte é 

necessário importar para o serviço de ônibus a cultura de “operação assistida”, 

introduzida pelo Metrô de São Paulo nos transportes desde o início de sua 

implantação. Cultura essa, que diferencia o serviço do metrô do atual serviço da 

ferrovia e lhe confere os atributos de qualidade de que dispõe. A figura 7.1.1.1 ilustra 

as funções de controle e acompanhamento que caracterizam a “Operação 

Assistida”. 

 
Figura 7.1.1.1 - Funções da Operação Assistida 

 

A importação dessa cultura de “operação assistida” para o serviço de ônibus requer 

não só, a implantação de instrumentos de monitoração – tais como GPS dentro dos 

veículos, controles nos terminais, câmaras de vídeo nas paradas e em pontos 
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singulares da via, controle semafórico centralizado, Central Operacional de Trânsito 

e Transporte para centralizar e comandar as ações do monitoramento, mas também 

a introdução de estruturas, padrões e procedimentos de referência para apoiar a 

gestão do serviço e a ação do corpo operativo de forma a possibilitar um 

atendimento permanente ao usuário e o acompanhamento e fiscalização tanto da 

operação, no que diz respeito à oferta do serviço, quanto da manutenção, no que diz 

respeito à preservação e estado dos veículos, da via, dos terminais, estações e 

principais paradas. 

Os instrumentos de monitoração aliados aos procedimentos para a ação deverão 

garantir providências do tipo: intervenção imediata na ocorrência de qualquer 

incidente ou problema operacional; atualização cotidiana das programações de 

serviço para a adequação do atendimento da demanda; avaliação dos problemas 

ocorridos diariamente e correção das distorções verificadas; manutenção 

permanente da infraestrutura de apoio ao serviço de ônibus, o leito carroçável das 

vias e avenidas que lhe dão suporte, as estações, terminais e principais paradas, 

sistemas de sinalização e de informação; manutenção e fiscalização da qualidade e 

do estado dos ônibus em operação, substituição de frotas e controle de poluição 

sonora e emissão de poluentes; introdução gradativa de veículos movidos com 

energia limpa; orientação aos usuários e atendimento em caso de incidentes ou 

mudanças operacionais; disponibilização de informações claras e atualizadas sobre 

o serviço de transporte nos terminais, estações e principais paradas por meio de 

mensagens sonoras e visuais, cartazes, mapas, painéis eletrônicos e publicações  

de bolso que facilitem a escolha de itinerários. 

A fim de acompanhar, verificar o cumprimento e aderência aos compromissos e 

padrões de serviço estabelecidos para os operadores, a Secretaria de Transportes e 

Trânsito deverá implantar um sistema de monitoramento e controle da operação. O 

sistema de monitoramento deverá ser o instrumento para a coleta, aferição e 

avaliação do conjunto de parâmetros e indicadores de qualidade e desempenho 

operacionais, que possibilitarão a avaliação das condições em que os serviços de 

transporte estão sendo oferecidos ao público usuário em tempo real. A partir das 

informações levantadas deverá providenciar as ações para a correção e/ou 

manutenção das condições operacionais. 
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Esse sistema propiciará a gestão ativa do serviço, a exemplo da operação 

tradicionalmente realizada nos sistemas sobre trilhos, em substituição ao 

acompanhamento a posteriori, utilizado até agora para a monitoração do transporte 

sobre pneus. Tecnologias avançadas na área de informática e de sistemas de 

comunicação estão sendo incorporadas, para permitir a monitoração assistida, 

ampliando a qualidade e a capacidade do sistema. O conjunto – formado por 

centrais de controle de serviço e terminais inteligentes, dispositivos fixos e móveis de 

comunicação instalados nas vias, nos veículos e nas estações de transferência – 

permitirá a monitoração e o controle em tempo real da prestação do serviço, 

localizando e identificando os problemas na circulação dos ônibus ao longo do seu 

trajeto, informando o usuário e possibilitando a intervenção para a normalização do 

serviço. 

A lógica da atuação compreende a implementação de um ciclo de controle que 

consiste em: conhecimento da situação inicial; avaliação das condições vigentes e 

anomalias; tomada de decisões e procedimentos operacionais; verificação dos 

resultados das medidas (conhecimento da nova situação). 

Os concessionários operadores do sistema estrutural e os permissionários 

operadores do sistema alimentador serão responsáveis pela introdução dos 

instrumentos embarcados e pelos equipamentos e instalações de garagem que são 

necessários para o monitoramento e a gestão operacional. A Secretaria de 

Transportes e Trânsito deverá implantar as centrais de controle e os equipamentos 

de monitoração nas vias, terminais e estações de transferência, bem como se 

responsabilizar pelas ações de monitoração e controle da oferta e atendimento da 

demanda. 
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7.2. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.2.1. OBJETIVO 

 

Definição dos indicadores e procedimentos de avaliação dos serviços prestados no 

sistema de transporte coletivo do Município de Guarulhos, para garantir a qualidade 

da operação. 

 

7.2.2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os métodos apresentados servirão para medir parâmetros do serviço de transporte 

coletivo, a partir da produção de viagens, englobando toda a operação do sistema. 

 

Este instrumento de avaliação dos serviços, agindo como identificador de falhas e 

acertos operacionais, servirá para as concessionárias buscarem o aumento da 

eficiência. 

 

Procura-se não apenas agir frente às avaliações técnico-operacionais, mas levando-

se em conta também elementos da gestão, tais como: processos de manutenção, 

imagem dos serviços na visão do usuário, condições de operação da frota e infra-

estrutura interna das garagens. 

 

Os indicadores apresentarão o estado geral do sistema, dando maior conhecimento 

à Secretaria de Transportes e Trânsito, e com isto, quando necessário for, respaldo 

para intervenção efetiva, garantindo a qualidade dos serviços ofertados à população. 

 

Outra potencialidade destes indicadores operacionais é a possibilidade de serem 

utilizados na análise de processos de renovação de contratos, remuneração do 

sistema e outros itens de acompanhamento institucional. 

 

A partir da experiência na gestão do sistema, e objetivando desenvolver e aplicar um 

método de avaliação que possa aferir, de maneira sistemática, os serviços prestados 
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à população e estabelecer novas relações contratuais com as concessionárias, será 

adotada a metodologia para apuração do Índice de Qualidade do Serviço – IQS. 

 

O Índice de Qualidade do Serviço – IQS será composto por três grupos de 

indicadores; o primeiro, relacionado à Gestão dos Serviços Operacionais, será o 

Índice de Desempenho Operacional – IDO; o segundo, relacionado aos usuários, 

será o Índice de Satisfação do Usuário – ISU; o terceiro, relacionado à saúde 

econômica e financeira da concessionária, será o Índice de Desempenho Econômico 

e Financeiro – IDE.  

 

Define-se o Índice de Qualidade do Serviço - IQS pela fórmula  

 

IQS = 0,45 x IDO + 0,35 x ISU + 0,20 x IDE

 

Para acompanhamento do desempenho do sistema deverão ser apurados, através 

do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, os Indicadores de Demanda, de 

Conforto/Ocupação, Renovação, Passageiro Total e Econômico por Quilômetro e 

Passageiro Veículo Dia.  

A coleta dos dados básicos para as avaliações poderá ocorrer em campo e/ou na 

sede/instalações das concessionárias (ou local credenciado pela Secretaria de 

Transportes e Trânsito para acompanhamentos específicos). 

 

7.2.3  ÍNDICES DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO OPERACIONAL E 

ADMINISTRATIVO 

 

A Secretaria de Transportes e Trânsito efetuará a medição dos serviços, gerará os 
indicadores e emitirá relatórios que serão disponibilizados às áreas técnicas. 
 

Dentre os índices de avaliação do processo operacional e administrativo descreve-

se: 

• Índice de Desempenho Operacional – IDO; 
• Índice de Satisfação do Usuário – ISU; 
• Índice de Desempenho Econômico e Financeiro – IDE; 
• Índices Operacionais Complementares. 
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7.2.3.1. ÍNDICE DE DESEMPENHO OPERACIONAL – IDO 

 

Entende-se que uma operação de qualidade é composta pela regularidade, 

continuidade, confiabilidade, disponibilidade, segurança e velocidade do serviço de 

transporte oferecido, impactando positiva ou negativamente sobre os indicadores de 

conforto e qualidade percebidos pelos passageiros. O IDO - Índice de Desempenho 

Operacional será calculado conforme a fórmula abaixo: 

 

IDO = 0,25 x ICV + 0,10 x ICF + 0,20 x ICH + 0,20 x ICI + 0,10 x IQV + 0,15 x IIF 

 

Onde: 

ICV = Índice de Cumprimento de Viagens 
ICF = Índice de Cumprimento de Frota 
ICH = Índice de Cumprimento de Horário 
ICI = Índice de Cumprimento de Itinerário 
IQV = Índice de Quebra de Veículo 
IIF = Índice de Inspeção de Frota 

 

 

7.2.3.2. ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE VIAGENS – ICV 

 

Será medida a viagem completa (ida–volta), entendendo-se esta como o 

deslocamento do veículo da origem A até o seu destino B, retornando ao ponto A. 

 

O objetivo será obter o percentual de cumprimento de viagens, frente à programação 

determinada pela Secretaria de Transportes e Trânsito. 

 

Período de Medição: Por faixa horária. 

 

Forma de cálculo: Será obtido pela divisão, do número de viagens realizadas por 

período fiscalizado, pelo número de viagens programadas por período fiscalizado, 

conforme definido em Ordem de Serviço. O resultado será multiplicado por 100, 

obtendo-se o valor percentual. 
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ICV =  

Número de viagens realizadas por período 

fiscalizado  x 100 
Número de viagens programadas por período 

fiscalizado 

 

Valores de referência: Será admitido até 3% (três por cento) de não cumprimento 

das viagens estabelecidas, exceto para as viagens críticas, a primeira e a última 

viagens da linha, que representarem a única alternativa do usuário 

 

7.2.3.3. ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE FROTA – ICF 

 

Será medido através da identificação e quantificação dos prefixos dos veículos em 

operação em cada linha. 

 

O objetivo será obter o percentual de frota operacional, comparando o realizado com 

o programado. 

 

Período de Medição: Por faixa horária. 

 

Forma de Cálculo: Será obtido pela divisão, do número de veículos em operação por 

período fiscalizado, pelo número de veículos programados por período fiscalizado, 

conforme definido em ordem de serviço. O resultado será multiplicado por 100, 

obtendo-se o valor percentual. 

 

ICF =  Número de veículos em operação por período fiscalizado 
 x 100 

Número de veículos programados por período fiscalizado 

 

Valores de referência: 100% (cem por cento) de cumprimento da frota estabelecida. 

 

7.2.3.4. ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE HORÁRIO – ICH 

 

Será medido através de horários definidos em ordens de serviço, o atraso/ 

adiantamento médio de cada viagem, por faixa horária. 
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O objetivo será de avaliar a regularidade das viagens conforme contratação dos 

serviços. 

 

Período de Medição: Diário. 

 

Forma de Cálculo: Será calculado, conforme fórmula abaixo: 

 

ICH =  Número de horários cumpridos 
 x 100 

Número de partidas programadas 

 

Valor de referência: será admitido como cumprimento até 2 minutos de atraso. 

 

 

7.2.3.5. ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE ITINERÁRIO – ICI 

 

Será medido através de comparação entre os itinerários efetivamente realizados e 

os itinerários definidos em ordens de serviço de cada viagem, por faixa horária. 

 

O objetivo será de aferir o grau de cumprimento dos percursos, definidos em ordem 

de serviço. 

 

Período de Medição: Diário. 

 

Forma de Cálculo: Será medido, conforme fórmula abaixo: 

 

ICI = (1- Número de desvios realizados, no dia ) x 100 
Número de viagens realizadas, no dia 

 

Valores de referência: 100% (cem por cento) de cumprimento dos itinerários 

estabelecidos. 
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Obs: Este índice poderá ser apurado apenas através de monitoramento 

eletrônico com uso de base cartográfica digital. 

 

7.2.3.6. ÍNDICE DE QUEBRA DE VEÍCULO – IQV 

 

Será medido por meio da comparação entre o número de veículos quebrados 

ocorridos durante a operação/período fiscalizado e o número de veículos 

programados, por período fiscalizado, conforme ordens de serviço. O resultado será 

multiplicado por 100, para obter-se o valor percentual. 

 

O objetivo será de aferir o grau de problemas na operação, ocasionados por 

problemas de manutenção da frota. 

 

Período de Medição: Diário. 

 

Forma de Cálculo: Será medido conforme fórmula abaixo: 

 

IQV = (1 -  

Número de veículos quebrados por período 

fiscalizado ) x 100 
Número de veículos programados por período 

fiscalizado 

 

Obs.: Veículos envolvidos em acidentes de trânsito não serão considerados 

neste índice. 

 

7.2.3.7. ÍNDICE DE INSPEÇÃO DA FROTA – IIF 

 

A manutenção nos veículos assegura a disponibilidade da frota, garantindo assim, o 

atendimento ao usuário, com regularidade, continuidade, conforto, segurança e 

respeito ao meio ambiente.  

 

A fiscalização da manutenção é um conjunto de ações efetuadas pela Secretaria de 

Transportes e Trânsito, ou organismos credenciados por ela, nos veículos, 

instalações, equipamentos, abrangendo métodos e práticas das concessionárias. 
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O Índice de Inspeção da Frota – IIF será elaborado com base no sistema de 

inspeções veiculares adotado pela Secretaria de Transportes e Trânsito. As 

inspeções obedecem a procedimentos já consolidados, sendo realizadas 

periodicamente, com agendamento prévio, abrangendo todos os veículos 

cadastrados para os serviços. 

 

A apuração do índice consistirá em computar, de modo sistemático, os “defeitos 

constatados” e o envolvimento das concessionárias nas inspeções veiculares. 

 

O item defeitos constatados, para melhor apuração, será dividido em dois grupos, A 

e B. O Grupo A, referente aos defeitos de segurança e manutenção, tais como: freio, 

suspensão, chassi, transmissão, rodagem e direção. O Grupo B, referente aos 

defeitos de conforto e conservação, tais como: carroçaria, elétrica, cano de 

descarga, emissão de poluentes, ruídos, limpeza e componentes complementares. 

 

Pretende-se, com este índice, avaliar as condições da frota vinculada pelas 

concessionárias, para operação dos serviços. 

Forma de Cálculo: 

 

IIF = 100 –  
( 0,60*GA + 0,30*GB ) 

– 0,10*EV – ( 
   VR 

x100) 
                   FI    VA 

 

 

Onde: 

GA = número de defeitos referentes ao Grupo A, itens de segurança e 
manutenção; 
GB = número de defeitos referentes ao Grupo B, itens de equipamentos, 

conforto e conservação;  
EV = avaliação do nível de envolvimento da concessionária com a inspeção; 
VR = número de veículos reprovados; 
VA = número de veículos aprovados; 
FI = número de veículos inspecionados. 
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Para a composição do item EV, serão atribuídas pontuações, variando de 0 a 30 

pontos, conforme tabela: 

 

Escala de Envolvimento 

Conceito Pontuação 

Ótimo 0 

Bom 10 

Regular 20 

Péssimo 30 
Tabela 7.2.3.7.1– Escala de Envolvimento 

 

Serão avaliados os seguintes quesitos: acompanhamento da inspeção, organização 

geral dos trabalhos, manobrista à disposição e empenho na reparação dos defeitos 

constatados. O índice EV será dado pela média aritmética simples das pontuações 

obtidas nos quatro quesitos. 
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ÍNDICE DE DESEMPENHO OPERACIONAL – IDO 

Itens Indicador Objetivo Freqüência Forma de Calculo 
Parâmetros / Valor de 

Referencia 

7.2.3.2 
ICV – Índice de 
Cumprimento de 
Viagens 

Avaliar o grau de 
Cumprimento das 
Viagens 

Por Faixa 
Horária 

Número de Viagens 
Realizadas em relação às 
Programadas 

3% de não cumprimento 
de viagens programadas 

7.2.3.3 
ICF – Índice de 
Cumprimento de 
Frota 

Avaliar o grau de 
Cumprimento de 
Frota em 
Operação 

Por Faixa 
Horária 

Número de Veículos em 
operação em relação ao 
programado 

100% da frota 
programadas 
 

7.2.3.4 
ICH – Índice de 
Cumprimento de 
Horário 

Avaliar a 
regularidade das 
viagens 

Diariamente 

Número de partidas 
pontuais no dia em relação 
ao número de partidas 
programadas no dia 

 

 
7.2.3.5 

ICI – Índice de 
Cumprimento de 
Itinerário 

Aferir o grau de 
cumprimento dos 
percursos 

Diariamente 
Número de desvios em 
relação ao número de 
viagens realizadas no dia 

100% do Itinerário 
estabelecido 

 
7.2.3.6 

IQV – Índice de 
Quebra de Veículo 

Aferir o grau de 
problemas na 
operação 

Diariamente 
Número de veículos 
quebrados em relação aos 
veículos programados 

 

 
 
7.2.3.7 IIF Índice de 

Inspeção da Frota 

Apuração dos 
defeitos 
constatados nas 
inspeções 

Anualmente ou 
em menor 
período 

Atribuição de pesos aos 
defeitos constatados do 
Grupo A e B, envolvimento 
das concessionárias e 
veículos reprovados sobre 
os aprovados 

100% da frota vinculada 

Tabela 7.2.3.7.1 – Resumo - Índice de Desempenho Operacional 
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7.2.3.8. ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO – ISU 

 

Com o objetivo de identificar e atualizar os fatores geradores das viagens, 

acompanhar a evolução da percepção dos usuários sobre o serviço prestado, 

monitorar essa percepção, visando efetuar melhorias no atendimento e, em nível 

mais aprofundado, identificar o perfil sócio-econômico e os hábitos de viagem dos 

usuários, apresentam-se os atributos a serem considerados. Para aferição destes 

atributos serão utilizados os instrumentos de medição, de acordo com as orientações 

que seguem. 

 

A visão do usuário será fundamental para se ter um conhecimento completo de 

como o serviço está sendo efetivamente prestado.  

 

ISU = 0,70 x IPO + 0,30 x IR 

 

Onde: 

IPO = Índice de Pesquisa de Opinião 
IR = Índice de Reclamação 

 

 

7.2.3.9. PESQUISA DE OPINIÃO 

 

O índice de pesquisa de opinião - IPO será obtido de pesquisa cuja metodologia, 

consagrada no mercado, será divulgada pela Secretaria de Transportes e Trânsito 

antes de sua aplicação. 

 

Será obtida pela avaliação dos principais atributos de qualidade do serviços de 

transporte, tais como: 

 

• Segurança 
• Rapidez 
• Limpeza 
• Tempos de espera e viagem 
• Comportamento do operador  
• E outros 
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7.2.3.10. ÍNDICE DE RECLAMAÇÃO – IR 

 

O objetivo será de avaliar a qualidade do atendimento dos operadores do serviço de 

acordo com as reclamações procedidas pelos usuários, junto aos canais de 

comunicação formalmente instituídos. 

 

Será medido através do número de reclamações provenientes dos usuários do 

sistema, junto aos canais oficiais de comunicação. 

 

Período de Medição: Mensalmente. 

 

Forma de Cálculo: 

 

IR = 1- ( 

Número de reclamações da 

área 
X 

Passageiros totais do sistema 
) 

Número de passageiro da 

área 

Número de reclamações do 

sistema 

 

 

7.2.3.11. ÍNDICE DE DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO – IDE 

 

Objetiva avaliar o desempenho econômico-financeiro dos operadores do serviço  de 

modo a preservar a regularidade dos serviços. Os dados utilizados para a formação 

do Índice de Desempenho Econômico e Financeiro deverão ser extraídos das 

Demonstrações Contábeis, fornecidas pelas concessionárias, conforme critérios a 

serem estabelecidos. 

 

Será composto por 3 (três) índices, que irão compreender os aspectos de: Estrutura 

de Capital, Liqüidez e Rentabilidade. 

 

Quando Medir: Anualmente. 

Como Medir: Procedimentos administrativos internos. 

Forma de Cálculo: 
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IDE: Índice de Desempenho Econômico e Financeiro 

 

IDE = 0,40 x IDEC +0,20 x IDL+0,40 x IDR 

 

Onde: 

IDEC = Índice de Desempenho de Estrutura de Capital  

IDEC =  
PL 

x 0,6 
(AC+RLP) 

 x 0,4 

CT PL 

 

IDL = Índice Desempenho de Liqüidez 

IDL =  
A C  +  R L P  

 x 0,4 

A C  
 x 0,6 

PC + ELP PC 

 

IDR = Índice Desempenho de Rentabilidade 

IDR= 
LL 

x 0,2 
LL 

x 0,8 

AT PL 

 

Sendo: 

AC = ativo circulante 
RLP = realizável a longo prazo 
CT = capital de terceiros 
PC = passivo circulante 
ELP = exigível a longo prazo 
PL = patrimônio líquido 
LL = lucro líquido 

 

Os índices de cada empresa concessionária e área de operação por permissão 

serão comparados com um valor padrão, tendo como parâmetro o desempenho de 

todas as operadoras do Sistema Integrado de Transporte Coletivo, recebendo uma 

nota de 0 (zero) a 10 (dez). Essas notas comporão a fórmula do IDE. 

 

 

 



 
 

 
Anexo VII – Gestão Operacional 

 

 

STT – Av. Gilberto Dini, 19, - Bom Clima – Guarulhos – SP – CEP 07122-210 – Fone: 0 (XX) 11 2475-6999 

20

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

Secretaria de Transportes e Trânsito 
 

7.2.3.12. ÍNDICES OPERACIONAIS COMPLEMENTARES 

 

Os seguintes indicadores também serão apurados para análise técnica do 

desempenho operacional. 

 

7.2.3.12.1. ÍNDICE DE PASSAGEIRO POR QUILÔMETRO – IPK 

 

Será calculado a partir da divisão do número total de passageiros (diário ou mensal) 

pela quilometragem realizada (diária ou mensal).  

 

O objetivo será de avaliar o volume de passageiros transportados por quilômetro. 

 

Período de Medição: Mensal. 

 

Como Medir: Instrumentação de medição e de equipamentos eletrônicos e 

processamento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. 

 

Forma de Cálculo: 

 

IPK = Número total de passageiros transportados 

                   Quilometragem realizada 

 

 

7.2.3.12.2. PASSAGEIRO VEÍCULO DIA – PVD 

 

Será calculado a partir da divisão da média do número total de passageiros por dia 

útil equivalente pela frota operacional.  

 

O objetivo será de avaliar o aproveitamento da frota que se encontra em operação. 

 

Período de Medição: Diário. 
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Como Medir: Instrumentação de Medição e de equipamentos eletrônicos e 

processamento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. 

 

Forma de Cálculo: 

 

PVD = 

Média do número total de passageiros em dia útil 

equivalente 

Frota operacional (pico em dia útil) 

 

7.2.4. FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFISSIONAIS 

 

Ainda que o processo de formação dos profissionais não faça parte da composição 

dos indicadores e procedimentos de avaliação dos serviços prestados no Sistema de 

Transporte Coletivo, considera-se este de fundamental importância no processo de 

agregação de valor ao serviço de transporte ofertado, pela valorização dos 

profissionais do transporte com conseqüente benefício à população. Assim, optou-se 

por apresentar este item no escopo do item Avaliação dos Serviços Operacionais e 

Administrativos. 

 

7.2.4.1. FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFISSIONAIS DE OPERAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

 

As concessionárias e as cooperativas deverão promover a formação contínua dos 

profissionais de operação e fiscalização, conforme Plano de Formação, estabelecido 

em dois níveis: 

 

1º nível: 12 horas de formação inicial e; 

2º nível: 08 horas de requalificação anual. 

 

A formação inicial e a requalificação dos profissionais do transporte deverão ser 

executadas pelas concessionárias do sistema com a coordenação e supervisão da 

Secretaria de Transportes e Trânsito, ou de quem ela delegar, mediante os 

seguintes critérios: 
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a) No máximo 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Serviço, as 

concessionárias e cooperativas deverão designar à Secretaria de Transportes 

e Trânsito, um ou mais profissionais da área de recursos humanos ou 

especialistas em processos de treinamento e capacitação, que serão 

responsáveis por realizar a capacitação dos seus profissionais. 

 

b) No máximo 60 (trinta) dias após a designação dos profissionais de recursos 

humanos, a Secretaria de Transportes e Trânsito irá iniciar a capacitação 

desses profissionais. Nesse processo de capacitação será elaborado o plano 

de aula, com o conteúdo, a metodologia, os sistemas de avaliação que deverão 

ser utilizados na capacitação dos motoristas, cobradores e fiscais das 

concessionárias e cooperativas.   

 

c) Feita a capacitação dos representantes das áreas de recursos humanos, as 

concessionárias terão um prazo de 30 (trinta) dias para apresentar um 

cronograma de execução das capacitações, considerando que: 

 

� As turmas deverão ter no máximo 30 (trinta) integrantes; 

 

� Os profissionais deverão ter encerrado suas atividades de trabalho  

12 horas antes do início do curso; 

 

� A conclusão das capacitações de todos os profissionais deverá ocorrer até o 

prazo máximo de 1 (um) ano da assinatura da emissão da Ordem de 

Serviço. 

 

O Plano de Formação dos atuais profissionais de operação do Sistema de 

Transporte Coletivo de Guarulhos, bem como dos novos contratados será obrigatório 

e deverá ser realizado, considerando as seguintes especificidades: 

 

a) Formação Inicial: carga horária de 12 horas abordando os conteúdos abaixo 

citados e deverá ser realizado para todos os profissionais que já são 
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integrantes do sistema, bem como para os novos contratados (motoristas, 

cobradores, fiscais, plantonistas, atendentes e supervisores). 

 

� Conhecimento do Sistema de Transporte - Carga horária: 4 horas; 

 

� Conhecimento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - Carga horária: 4 

horas; 

 

� Excelência na Prestação do Serviço - Carga horária: 4 horas; 

 

� Inclusão no Transporte Coletivo - Acessibilidade: idosos, pessoas com 

mobilidade reduzida e necessidades especiais - Carga horária: 4 horas. 

 

b) Requalificação: carga horária de 8 horas. Deverá ser realizada anualmente 

após o término da formação inicial. 

 

A proposta de requalificação deverá conter, no primeiro ano, os seguintes 

conteúdos: 

 

� ESPECÍFICO PARA O MOTORISTA: Direção Defensiva e Comportamento 

no Trânsito – Carga Horária: 8 horas; 

 

� ESPECÍFICO PARA O COBRADOR: As Novas Atribuições do Cobrador / 

Atendimento – Carga Horária: 8 horas; 

 

� ESPECÍFICO PARA O FISCAL: A Fiscalização como Supervisão e Apoio – 

Carga Horária: 6 horas. 

 

c) Para os demais anos, a Secretaria de Transportes e Trânsito determinará, no 

primeiro mês do ano corrente, os conteúdos a serem abordados nas 

requalificações. 
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d) A Secretaria de Transportes e Trânsito realizará campanhas, em função de 

problemas ou necessidades específicas, que contarão obrigatoriamente com 

a participação de profissionais de operação e fiscalização do transporte. 

 

7.2.4.2. FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO DE 

VEÍCULOS 

 

As concessionárias e cooperativas  deverão apresentar sistemática de avaliação 

inicial de empregados ligados à manutenção e programação de treinamentos. 

 

Será obrigatória a reciclagem de cada empregado pelo menos a cada 02 anos. A 

realização dos treinamentos deve ser comprovada através de documentos. 

 

A manutenção deve ter área ou responsável para treinamentos dos empregados, 

com política clara e definida, com a identificação das necessidades dos empregados 

envolvidos nas atividades, registros e cronograma anual contendo o previsto e o 

realizado. 

 

Deverá haver lista de alocação de empregados por área de atuação, comparando o 

que é necessário e o existente (mecânica, elétrica, funilaria, lavador/preventiva/ 

corretiva), bem como descrição dos cargos. 

 

A Secretaria de Transportes e Trânsito poderá efetuar o intercâmbio entre 

concessionárias, cooperativas e entidades de treinamentos. 

 

7.2.5. COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO 

 

7.2.5.1. INTRODUÇÃO 

 

Numa cidade com as dimensões de Guarulhos, as informações são fatores de 

qualidade que agregam valor na forma de economia ao cidadão e de imagem 

tanto para o gestor quanto para as operadoras do transporte. 
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Assim, o atendimento aos usuários é uma das atividades de gestão de grande 

importância no sistema de transporte coletivo da cidade, tornando-se um 

instrumento para ajustes operacionais e avaliação da qualidade do serviço 

prestado. 

 

7.2.5.2. SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

7.2.5.2.1 INFORMAÇÃO AO USUÁRIO 

A Secretaria de Transportes e Trânsito deverá desenvolver um sistema articulado e 

padronizado de comunicação e informação sobre o transporte coletivo na cidade de 

Guarulhos de forma a permitir que o usuário possa usufruir integralmente dos 

benefícios da oferta do serviço em rede propiciada pelo Bilhete Único. 

O sistema de informação ao usuário deverá distribuir informações sobre o serviço de 

transporte pela cidade, utilizando como suporte os equipamentos de acesso e 

transferência da rede de transporte (terminais e estações de transferência). As 

informações deverão transmitir a lógica do funcionamento do serviço de transporte, 

identificando a malha viária que estrutura a rede de serviço de coletivos, 

estabelecendo as referências necessárias para os principais locais de acesso e 

transferência da rede, e disponibilizar informações sobre os serviços disponíveis de 

forma a:  

� Orientar a utilização da rede de serviços do Sistema Integrado de Transporte 

de Guarulhos permitindo ao usuário a escolha dos serviços mais adequados 

para a sua viagem; 

� Facilitar ao usuário a identificação dos locais de embarque, desembarque e 

transferência; 

� Facilitar ao usuário traçar seu itinerário de viagem identificando, os serviços 

disponíveis, as estações e os terminais da rede de transporte. 

O sistema de informação e orientação deverá possibilitar aos usuários (tanto 

habituais como eventuais): compreender a nova forma de circulação por transporte 

coletivo, identificar os dois subsistemas (estrutural e alimentador) e suas 

características (funções, tipo de atendimento, componentes, frota correspondente, 



 
 

 
Anexo VII – Gestão Operacional 

 

 

STT – Av. Gilberto Dini, 19, - Bom Clima – Guarulhos – SP – CEP 07122-210 – Fone: 0 (XX) 11 2475-6999 

26

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

Secretaria de Transportes e Trânsito 
 

tratamento operacional que será dado, etc.), as possibilidades de combinação de 

serviços, os equipamentos de transferência e demais elementos do sistema, de 

modo que os usuários consigam reconhecer/optar pela combinação mais 

conveniente de linhas e modos de transporte. 

O sistema de informação ao usuário deverá dispor das formas clássicas de 

comunicação (placas e mapas) e também utilizar da tecnologia de informação para 

disponibilizar informações dinâmicas (em tempo real) por meios de investimentos 

que deverão ser realizados na Implantação de um Sistema de monitoramento e 

Controle do Transporte e do Trânsito. 

O Sistema de Monitoramento, mediante a implantação de tecnologia de 

rastreamento do posicionamento dos veículos (GPS), deverá disponibilizar 

informações em tempo real sobre o serviço de transporte, alertando os usuários nos 

equipamentos de transferências de maior concentração de demanda (terminais, 

estações de transferência, paradas de corredores) mediante displays, painéis de 

mensagem variável e totens, e também por meio da Internet. 

Serão ainda implantadas placas informativas nos pontos de parada, sobre os 

serviços que servem cada local com dados sobre itinerários e freqüências. 

Completa o sistema de informação a criação de um portal de mobilidade na Internet, 

criando um canal bi-direcional de comunicação com a população e o usuário do 

transporte coletivo, distribuindo informações e coletando sugestões, críticas e 

comentários sobre transporte coletivo e transportes públicos em geral da cidade de 

Guarulhos. 

7.2.5.2.2. CENTRAL DE INFORMAÇÕES 

 

Este sistema de informações ao usuário tem como objetivos fundamentais e metas 

prioritárias: 

 

• Informar, receber e encaminhar as reclamações, pedidos e sugestões dos 

munícipes relacionados ao transporte; 

• Ser canal estratégico para avaliação da operação do sistema; 
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• Ser um instrumento para que o munícipe possa exercer seus direitos de 

cidadania, seja no ato de reclamar, reivindicar ou propor sugestões para a 

melhoria do transporte da cidade, através do serviço prestado pela Central. 

 

A Central de Informações utiliza recursos de mapeamento digital como suporte às 

consultas, com o objetivo de qualificar o atendimento prestado ao usuário, 

garantindo agilidade e confiabilidade às respostas fornecidas. 

 

A base de dados deste sistema é atualizada periodicamente e permite o acesso a: 

 

• Informações gerais da linha, como horários e itinerários, pontos de partida e 
parada, estações de transferência, empresas operadoras e a existência ou não 
de atendimentos especiais; 
 

• A linha ideal para que o usuário possa se deslocar entre os pontos de origem e 
destino. Neste caso, o atendente observará a menor distância entre o ponto de 
parada e o destino do usuário, informando: 

 
� Deslocamento a pé necessário na origem e destino; 

� Linhas necessárias e respectivos pontos de embarque e desembarque, 

transbordos e integração com outros serviços; 

� Distância, custo e estimativa do tempo de viagem; 

� Mapa do itinerário da(s) linha(s), do local de embarque/desembarque e do 

local de origem / destino; 

� Localização e horário de funcionamento dos postos de venda de passagens; 

� Valor de tarifa das diversas modalidades de transporte; 

� Informações sobre eventos especiais, como por exemplo, corridas, partidas 

de futebol, comemorações oficiais, etc. 

 

7.2.5.2.3. “FALE CONOSCO” 

 

Além da Central de informações, o usuário terá a disposição o serviço “Fale 

Conosco”  através de email disponibilizado no site da Prefeitura de Guarulhos, no  

qual o usuário poderá apresentar sugestões, reclamações, tirar dúvidas sobre o 

sistema, entre outros. 
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7.2.5.2.4. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

 

Para serviços ou informações que não possam ser fornecidos por telefone ou email, 

haverá expediente junto a Secretaria de Transportes e Trânsito para formalizar tais 

solicitações. 

 

7.2.5.2.5. SISTEMA DE CONTROLE DE RECLAMAÇÕES 

 

A central de Controle de Reclamações registra e controla as solicitações referentes 

ao sistema de transporte público e, ao mesmo tempo, busca garantir a excelência e 

rapidez nas respostas aos munícipes, ampliando sua satisfação com o serviço 

público. 

Este canal permite o gerenciamento das reclamações recebidas por carta, telefone, 

fax, mensagem eletrônica, etc. É responsável pela interface com as demais 

unidades na busca de respostas ao cidadão, sendo parte estratégica de uma rede 

eficiente de atendimento 

Entre suas atribuições básicas se destacam o registro e conferência de todos os 

dados dos solicitantes, o encaminhamento à área responsável, o cadastramento da 

solicitação, a definição dos prazos para retorno e, por fim, o envio da reposta ao 

munícipe, sempre observando, através de análise criteriosa, a qualidade da resposta 

e o atendimento à expectativa do usuário. 

 

Este sistema irá alimentar com relatórios gerenciais, o setor de planejamento e 

projeto, bem como a fiscalização e servira de termômetro para avaliação da 

qualidade dos serviços prestados. 

 

7.2.5.3. FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

 

A divulgação das mudanças e/ou alterações que ocorrerão ao longo do período de 

transição à implantação do novo sistema de transporte e as alterações operacionais 

nas linhas, serão de responsabilidade da Secretaria de Transportes e Trânsito, que 

em conjunto com os operadores do serviço farão chegar aos usuários, panfletos, 
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faixas, cartilhas, informes, e outros meios que possam facilitar a divulgação das 

mudanças que ocorrerão no sistema.. 

 

7.2.5.4. SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO GRATUITO 

 

Os operadores deverão manter à disposição dos usuários um sistema de 

atendimento por meio de linha telefônica, internet e outros meios para prestar 

informações e registrar críticas e sugestões quanto aos serviços prestados. 

 

O atendimento será efetuado por meio de linhas 0-800 e deverá a tender as 

disposições regulamentares pertinentes, em especial o Decreto Federal 6.253/08. 
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7.3. CRITÉRIOS PARA A CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LINHAS 

 

Estabelece os procedimentos a serem observados pelos operadores do serviço  

para a introdução de alterações no conjunto de linhas de sua área de concessão e 

permissão, abrangendo tanto a criação ou supressão de linhas, como modificações 

nas características operacionais de linhas e itinerários existentes. Recomenda 

também a Metodologia para o Dimensionamento de Linhas. 

 

Todas as modificações terão caráter provisório durante os primeiros 90 (noventa) 

dias contados do início de sua efetiva implementação. Durante esse período, a 

Secretaria de Transportes e Trânsito e dos operadores do serviço farão a operação 

assistida e avaliarão os resultados, podendo ser constatada a necessidade de 

correções, ajustes, ou o cancelamento da alteração. 

 

A Secretaria de Transportes e Trânsito, a qualquer momento, poderá estabelecer 

modificações nas linhas do sistema, resultando em extinção de linhas, implantação 

de novas linhas ou alterações nas características operacionais (itinerário, freqüência, 

intervalo, tipo de veículo, dentre outros), de modo a adequar a oferta aos padrões 

estabelecidos para atendimento da demanda. 

 

O conjunto das atuais linhas regulares cobre toda a área urbanizada do município, e 

a proposta do novo sistema é de manter essa cobertura, no mínimo, equivalente à 

atual. Considerando que cada ponto de parada abrange atualmente um raio de 

500m, deverá este critério ser mantido durante todo o período da concessão, 

podendo a Secretaria de Transportes e Trânsito definir a ampliação ou redução 

desta área de cobertura devido às especificidades de cada região da cidade. 

 

Os operadores do serviço não poderão deixar de prestar serviço de transporte em 

regiões já servidas atualmente por linhas de ônibus regulares. Assim, a Secretaria 

de Transportes e Trânsito não aprovará propostas que resultem em desatendimento 

de qualquer área que seja servida por linhas regulares por ocasião do início da 
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concessão e da permissão, a menos que tenha ocorrido substancial alteração na 

ocupação da área atingida, que descaracterize o atendimento. 

 

Conceitualmente, a alteração de linhas, serviços ou atendimentos deve visar 

melhorias nos aspectos de segurança, rapidez, conforto e eficiência econômica do 

sistema. Ainda que o item segurança nem sempre seja afetado por mudanças, é 

importante que sua preservação seja garantida. 

 

O conforto está relacionado com os tempos de espera, as altas taxas de ocupação e 

a suavidade na condução do veículo, caracterizada por velocidades compatíveis 

com cada trecho do percurso. A rapidez é aumentada por utilização de itinerários 

mais diretos, tempos de espera menores. 

 

A eficiência econômica é obtida por aumento da ocupação média dos veículos 

(desde que respeitados os níveis mínimos de conforto), aumento da renovação de 

passageiros obtido com melhor adequação da oferta à demanda, por estimulação da 

demanda, atendimento a demandas reprimidas ou por transferência modal (pessoas 

que andam a pé e transportes individuais – carro e moto). 

 

A criação da rede temporal integrada provê maior flexibilidade para encontrar 

soluções que atendam melhor todos os requisitos citados. Assim, é esperado que 

muitos dos serviços disponíveis possam ser substituídos por outros mais eficientes. 

 

É preciso considerar que o novo conceito de rede temporal deve exercer influência 

sobre o padrão de comportamento atual da demanda, resultando em alterações não 

previsíveis. 

 

Todas as propostas de alteração devem ser guarnecidas de um comparativo com a 

situação considerando os aspectos abordados acima. 
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7.3.1. SOLICITAÇÃO DENTRO DA ÁREA DE CONCESSÃO 

 

Todas as solicitações deverão ser encaminhadas à Secretaria de Transportes e 

Trânsito, devidamente fundamentadas em termos técnicos, operacionais e 

econômicos, não devendo ser executada nenhuma alteração sem a prévia 

autorização. 

 

Aprovadas as alterações, a Secretaria de Transportes e Trânsito produzirá o material 

de divulgação. Caberá à concessionária e à permissionária a veiculação pública da 

alteração, dirigida aos possíveis usuários e pessoas cujos hábitos de viagem 

possam ser alterados pela mesma, com uma antecedência mínima à implantação da 

alteração, de 05 (cinco) dias. Tanto a ausência das comunicações citadas, como a 

inobservância do prazo estabelecido, implicam em automática suspensão, por parte 

da Secretaria de Transportes e Trânsito, da modificação proposta, até que sejam 

cumpridas as disposições estabelecidas. 

 

No caso de alterações determinadas pela Secretaria de Transportes e Trânsito 

caberão aos operadores do serviço as mesmas responsabilidades. 

 

 

7.3.2. SOLICITAÇÃO QUANDO A LINHA INTERAGIR COM OUTRA ÁREA DE 

CONCESSÃO OU PERMISSÃO 

 

Quando as alterações afetarem outras áreas de concessão ou permissão, a 

proposta deverá ser encaminhada à Secretaria de Transportes e Trânsito, 

acompanhada de parecer favorável dos envolvidos. 

 

Caso não haja a concordância entre todos os envolvidos, a solicitação deverá ser 

encaminhada para análise da Secretaria de Transportes e Trânsito, por pelo menos 

um dos operadores do serviço envolvido. 
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Para alocação de linhas que percorrem itinerário em mais de uma Área de Operação 

serão observados os seguintes critérios: 

 

• Relação entre a origem e o destino da maior parcela da demanda e o 
itinerário da linha; 

• Extensão percorrida em cada Área de Operação; 

• Equilíbrio dos indicadores operacionais e econômico-financeiro entre as 
áreas. 

 

Caberá à Secretaria de Transportes e Trânsito, como última instância, julgar o mérito 

e pertinência da proposta. A decisão da Secretaria de Transportes e Trânsito será 

irrevogável, e comunicada à concessionária e à permissionária oficialmente, valendo 

os mesmos prazos e procedimentos descritos anteriormente. 

 

7.3.3. METODOLOGIA PARA DIMENSIONAMENTO DE LINHA 

 

Para facilitar o dimensionamento de linhas adotamos a seguinte metodologia. 

 

7.3.3.1 DEMANDA DE PASSAGEIROS 

 

A demanda de passageiros é obtida através da bilhetagem eletrônica , pesquisas de 

origem/destino (O / D), sobe e desce, visual de carregamento, catraca e  outras 

existentes.  

Basicamente, a demanda apresenta duas características: distribuição temporal e 

espacial, onde a temporal analisa o comportamento dos usuários em relação ao 

tempo (período) e a espacial, o comportamento ao longo da linha do itinerário 

(localização da origem / destino). 
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7.3.3.1.1 DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL 

 

Esta distribuição representa o comportamento dos usuários de uma determinada 

linha em relação às suas necessidades de deslocamento ao longo do tempo. Esta 

demanda varia de região para região. 

 

A unidade utilizada é a quantidade de passageiros (volume) por uma unidade de 

tempo, sendo as mais utilizadas: 

 

• Passageiros por faixa horária; 
• Passageiros por dia; 
• Passageiros por tipo de dia (útil, sábado e domingo); 
• Passageiros por ano; 
• Passageiros por mês; 
• Fator hora-pico. 

 

7.3.3.1.2. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL 

 

Esta distribuição representa a forma como os usuários utilizam os serviços ao longo 

do itinerário, definindo praticamente a origem e o destino dos mesmos. 

 

É através desta distribuição que são definidos alguns parâmetros operacionais: o 

melhor itinerário, o modelo de operação ou geração de alternativas operacionais, 

detecção dos pontos críticos, tipo de veículo a operar, tipo de linha a ser oferecida. 

 

Define a movimentação dos usuários ao longo do percurso, tendo como principais 

parâmetros operacionais: 

 

• Fator de Renovação; 
• Matriz de Origem / Destino.  

 

7.2.3.2. DEMANDA NO TRECHO CRÍTICO 

 

A demanda de passageiros no trecho crítico é definida como aquela que apresenta o 

maior número de passageiros naquele trecho, e é o fator determinante do número de 
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partidas de ônibus por período. É obtida a partir de pesquisa sobe / desce 

(embarque / desembarque). 

 

7.3.3.3. FATOR DE RENOVAÇÃO (FR) 

 

O fator de renovação da linha é o indicador da rotatividade de passageiros na linha, 

definida para cada período e sentido como: 

 

FR = 

Total de passageiros por sentido 

Total de passageiros no trecho 

crítico 

 

7.3.3.4. TAXA DE OCUPAÇÃO 

 

Um dois principais parâmetros que influenciam diretamente no número de partidas é 

o nível de conforto (número de passageiros por m²) e o intervalo máximo entre 

partidas. 

 

Normalmente, o nível de conforto é dimensionado nos horários de pico, onde a 

concentração dos passageiros é maior, adotando-se para estes horários a taxa 

máxima de 7 (sete) passageiros em pé/m². 

 

A capacidade do veículo é medida pela somatória dos passageiros sentados mais os 

passageiros em pé, sendo que os passageiros em pé representam a área útil do 

veículo multiplicada pela taxa de 7 (sete) passageiros/m². Mostramos a seguir uma 

tabela com as capacidades de veículos utilizada pela Secretaria de Transportes e 

Trânsito.  

 

 

 

 



 
 

 
Anexo VII – Gestão Operacional 

 

 

STT – Av. Gilberto Dini, 19, - Bom Clima – Guarulhos – SP – CEP 07122-210 – Fone: 0 (XX) 11 2475-6999 

36

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

Secretaria de Transportes e Trânsito 
 

Tipo de Veiculo 
Comprimento 

Nominal 

Área Em Pé 

(m²) 

Lugares 

Sentados 

Capacidade 

Total 

 

Padron 13,2 9,50 40 106 

Convencional 11,3 
 

5,42 42 80 

Encurtado 10,3 3,60 35 60 

Leve 7,8 2,01 24 38 

Tabela 7.3.3.4.1 – Capacidades segundo o tipo de veículo 

 

 

7.3.3.5. NÚMERO DE PARTIDAS POR PERÍODO (PP) 

 

O número de partidas por período é definido como o número de partidas necessárias 

por período e por sentido, para atender à demanda de passageiros. É determinado 

pelo número de passageiros por período e sentido, dividido pelo fator de renovação 

da linha e pela capacidade do veículo. 

 

PP = 
Passageiros por período e sentido 

Fator de renovação x Capacidade do 

veículo 

 

 

7.3.3.6. INTERVALO ENTRE PARTIDAS (IP) 

 

É definido como intervalo entre partidas o espaço de tempo entre ônibus 

consecutivos de uma linha em um período. É igual ao período convencionado em 

minutos dividido pelo número de partidas para o mesmo. Adota-se, por 

conveniência, ciclos fechados de uma hora (60 minutos). 

 

IP = 

Período (min) 

Número de partidas por 

período 
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O intervalo máximo entre partidas deverá ser sempre respeitado, prevalecendo 

sobre o cálculo resultante. Caso o intervalo calculado seja maior que o determinado 

deverá ser feito o ajuste no numero de partidas. 

 

Os intervalos máximos admitidos serão: 

 

• 20 minutos, para os períodos de picos em dias úteis  

• 30 minutos para linhas alimentadoras de baixa demanda nos picos   

• 60 minutos, para os períodos de entre-picos em dias úteis, sábados, domingos 

e feriados. 

 

7.3.3.7. TEMPO DE CICLO 

 

É definido como tempo de ciclo o tempo necessário para um veículo realizar uma 

viagem completa (ida e volta), incluindo os tempos parados nos pontos inicial e final. 

Esse tempo pode variar a cada período. 

 

7.3.3.8. NÚMERO DE PARTIDAS NO DIA 

 

Para chegarmos a quantidade de partidas no dia devemos aplicar o cálculo descrito 

no item 7.3.3.5 e intervalos máximos admitidos no item 7.3.3.6. 

Para sábados a quantidade de partidas não deve ser inferior a 60% das partidas do 

dia útil, respeitando os intervalos máximos. 

Para domingos e feriados a quantidade de partidas não deve ser inferior a 40% das 

partidas do dia útil, respeitando os intervalos máximos. 

 

7.3.3.9. DETERMINAÇÃO DA FROTA 

 

A frota para operação de uma linha de ônibus é determinada pelo número de 

veículos necessários para atender à demanda de passageiros nas horas-pico no 

sentido de viagem mais carregado,  
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A determinação da frota depende de dois fatores: da freqüência (intervalo entre as 

partidas) e do tempo de ciclo. 

O valor exato da frota é determinado através da programação horária. Porém 

existem fórmulas de cálculo que permitem boa aproximação: 

 

Para tempo de ciclo < 60 min: 

 

Frota = TC x freq                                  onde TC = Tempo de ciclo em minutos 

60                                                    freq = freqüência 

 

Para tempo de ciclo > 60 min 

 

Frota = f(H1)+ ..........+f(Hn) x (TC- 60 x (n-1))                 onde  : TC = Tempo de ciclo 

60 

 n = quantidades de faixas horárias compreendidas no período de tempo correspondente ao tempo de 

ciclo. 

F(H1) = freqüência da 1ª faixa horária 

F(Hn) = freqüência da última faixa horária 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A Prefeitura Municipal de Guarulhos, por meio da Secretaria de Transportes e 
Trânsito – STT, comunica que se encontra aberta licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA, sob o nº. 001/2010 - Processo Administrativo nº. 53.620/2009, 
do tipo Melhor Oferta de Pagamento Pela Outorga após Qualificação de 

Proposta Técnica e Metodológica para operação do serviço de transporte coletivo 
público de passageiros, com Bilhete Único. 
 

OBJETO: Outorga da concessão do serviço de transporte coletivo público de 
passageiros, com Bilhete Único, em áreas na modalidade Estrutural, no Município de 
Guarulhos.  
 
PRAZOS: Entrega dos envelopes nº. 01, 02 e 03: 06/04/2010 – das 09h:00m às 

14h:00m, impreterivelmente, na Secretaria de Transportes e Trânsito – STT, 
localizada à Rua Dora nº 18, Vila Barros, Guarulhos – SP. Sessão Pública de 

abertura dos Envelopes nº. 01 (um) – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – terá 

início às 16h00 do dia 06/04/2010, na Secretaria de Transportes e Trânsito – STT, 
situada à Rua Dora, 18, Guarulhos – SP.  
 
Os interessados poderão ter acesso à íntegra do Edital através da obtenção do CD-
ROM correspondente na Secretaria de Transportes e Trânsito – STT, situada à Rua 
Gilberto Dini, 19, Bom Clima, Guarulhos – SP, no horário das 09h às 12h e das 
13h30 às 16h00, ou ainda, obter informações no site da Prefeitura Municipal de 
Guarulhos, na internet, no endereço: www.guarulhos.sp.gov.br, a partir do dia 
17/02/2010.  
 
No ato de aquisição do CD-ROM, os interessados deverão fornecer outro CD-ROM 
sem qualquer uso e, ainda, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão 
social ou denominação completa da empresa, endereço completo, CNPJ/MF, 
telefone, fax, e-mail e nome da pessoa para contato. 
 
Para a correta formulação das propostas os interessados deverão, 
OBRIGATORIAMENTE, realizar visita técnica monitorada, por meio de 
agendamento, a partir da data da publicação do Edital até o dia 29/03/10, no horário 
comercial, pelo telefone nº. (11) 2475-6999 com Rodnei  ou Valdirene. 
 
 

Guarulhos, 08 de fevereiro de 2010 

Comissão Especial de Licitação 
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CONCORRÊNCIA Nº. 001/2010 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por meio da SECRETARIA DE 

TRANSPORTES E TRÂNSITO - STT, através de sua Comissão Especial de 
Licitação I, nomeada pela Portaria nº. 001/2010, do Senhor Secretário de 
Transportes e Trânsito, torna público a quantos possam interessar que fará realizar 
licitação, na modalidade Concorrência, tipo Melhor Oferta de Pagamento pela 

Outorga após qualificação de Proposta Técnica e Metodológica, nos termos da 
Lei Federal nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; Lei Federal nº. 9074, de 07 de 
julho de 1995 e da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, 
Decreto Municipal nº. 19.735, de 23 de dezembro de 1996, para outorga da 

concessão do serviço de transporte coletivo público de passageiros, com 

Bilhete Único, na modalidade Estrutural, em áreas, no Município de Guarulhos, 
com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa, para cada área, que 
assegure ao Poder Público e à população a prestação do serviço de forma 
competente e adequada, com conforto e segurança aos usuários, sempre com 
observação aos princípios fundamentais da mobilidade urbana, desenvolvimento 
sustentável da cidade, eficiência e eficácia na prestação dos serviços, universalidade 
no atendimento e modicidade tarifária, garantindo a acessibilidade às pessoas com 
necessidades especiais, concretizando a implantação de uma rede de transporte 
coletivo com característica integrada, sem competição entre as diversas 
modalidades, tudo nos termos da Lei Municipal nº. 6.548/09 e Decreto nº. 26.966/09.  
 
A presente licitação foi precedida de Audiência Pública, em atendimento ao disposto 
no artigo 39 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, conforme comunicado 
publicado do Diário Oficial do Município em 27/11/2009, realizada em 16 de 
dezembro de 2009, quando foi apresentado o novo modelo do sistema de transporte 
coletivo, com Bilhete Único, baseado na Lei Municipal nº. 6.548/09, e no Decreto nº. 
26.966/09, justificando-se as áreas, prazo e características operacionais, 
informações que também foram disponibilizadas na página da Prefeitura Municipal 
de Guarulhos, na Internet (www.guarulhos.sp.gov.br), em consonância com o 
disposto no artigo 5º da Lei Federal nº. 8.987/95 e alterações. 
 
Os interessados poderão concorrer em quantas áreas desejarem, devendo 
apresentar, para tanto, um único ENVELOPE nº. 01 – Documentos de Habilitação, 
independentemente do número de áreas em que concorrer, um único ENVELOPE 

nº. 02 – Proposta Técnica e Metodológica, para cada uma das áreas em que 
desejar concorrer e um único ENVELOPE nº. 03 – Proposta Comercial, para cada 
uma das áreas em que desejar concorrer.  
 



 
 

1.  

 

STT – Av. Gilberto Dini, 19, - Bom Clima – Guarulhos – SP – CEP 07122-210 – Fone: 0 (XX) 11 2475-6999 

 

 

3 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

Secretaria de Transportes e Trânsito 

Todos os envelopes, devidamente fechados, lacrados e indevassáveis deverão ser 
entregues no dia, horário e local determinados no preâmbulo deste Edital, na 
Secretaria de Transportes e Trânsito – STT – situada à Rua Dora, 18, Vila Barros –  
Guarulhos – SP, das 09h:00m às 14h:00m do dia 06/04/2010. 
 
A sessão de abertura dos ENVELOPES nº. 01 – Documentos de Habilitação,se 
realizará no mesmo local, às 16h00m do dia 06/04/2010. 
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CAPÍTULO I - DO OBJETO DA CONCESSÃO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a delegação mediante concessão 

onerosa, da prestação do serviço de transporte coletivo público de 

passageiros, com Bilhete Único, na modalidade Estrutural, em áreas, 

no Município de Guarulhos, de acordo com o disposto na Lei Municipal 

nº. 6.548/09 e Decreto nº. 26.966/09, com a finalidade de atender às 

necessidades atuais e futuras de deslocamento da população, 

compreendendo: 

1.1.1. Operação regular do serviço de transporte coletivo, na modalidade 

Estrutural, em cada área operacional definida; 

1.1.2. Participação no serviço de transporte coletivo público de passageiros 

na área central. 

 

CAPÍTULO II – DAS COMPETÊNCIAS INTITUCIONAIS 

2.1. Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal a determinação dos 

reajustes tarifários, nos termos da Lei Orgânica do Município. 

2.2. Compete à Secretaria de Transportes e Trânsito - STT, ou a quem ela 

ou lei específica delegar, observadas as disposições da legislação 

vigente: 

 

PLANEJAMENTO E DELEGAÇÃO: 

2.2.1. Aprovar o plano de outorgas de serviços de transporte coletivo de 

passageiros prestados no regime público; 

2.2.2. Aprovar o plano de metas para a implantação dos serviços com vista 

ao atendimento das diretrizes estabelecidas no art. 7º da Lei 

6.548/09. 

2.2.3. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e 

as cláusulas da concessão. 
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2.2.4. Outorgar os serviços públicos sob regime de concessão ou 

permissão e autorizar a prestação do serviço de transporte privado; 

2.2.5. Apresentar estudos e planilhas ao Poder Executivo Municipal para 

fixação da tarifa do Sistema Integrado.  

 

REGULAÇÃO: 

2.2.6. Editar normas, em conformidade com as políticas e estratégias 

estabelecidas pela STT; 

2.2.7. Compor ou arbitrar conflitos entre os operadores do serviço, 

usuários e Poder Público, lavrando termos de ajustamento de 

conduta; 

2.2.8. Coordenar, supervisionar e fiscalizar as concessões, as permissões, 

as cooperativas e os contratos de prestação de serviços de 

transporte coletivo de passageiros.  

2.2.9. Coibir a prática de serviços de transporte de passageiros não 

concedido ou não permitido; 

2.2.10 Garantir a observância dos direitos dos usuários e de terceiros 

relativos ao serviço de transporte sob seu controle; 

2.2.11 Editar ato normativo para disciplinar o procedimento de aplicação de 

penalidades. 

2.2.12 Aplicar penalidades legais, regulamentares e contratuais aos 

operadores e as cooperativas; 

2.2.13 Intervir na prestação dos serviços de transporte coletivos concedidos 

e permitidos; 

2.2.14 Acompanhar a execução dos contratos e analisar seu equilíbrio 

econômico-financeiro, adotando as medidas que se fizerem 

necessárias. 
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2.2.15  Aprovar a revisão do valor das remunerações dos prestadores de 

serviços de transporte coletivo público, respeitados os parâmetros 

contratuais; 

2.2.16 Acompanhar o desenvolvimento tecnológico e organizacional dos 

serviços públicos de transporte e de outras atividades que os 

afetem, autorizando a viabilidade e as prioridades técnicas, 

econômicas e financeiras dos projetos pertinentes ou afetos ao 

sistema de transporte coletivo de passageiros; 

2.2.17 Definir parâmetros e padrões técnicos para a prestação de serviço 

adequado, considerando as especificidades de cada modalidade e 

de cada contrato ou instrumento de outorga; 

2.2.18 Avaliar e propor quanto à instalação e o funcionamento dos serviços 

na faixa de domínio e na área non aedificandi da malha viária, definir 

os padrões operacionais e manifestar-se sobre os preços devidos 

pela utilização dos bens públicos e afetados aos serviços de 

transporte coletivo de passageiro; 

2.2.19 Zelar pela contínua preservação das condições de manutenção dos 

bens inerentes à prestação dos serviços de transporte coletivo 

público.  

2.2.20 Executar inspeções periódicas que irão verificar o estado de 

conservação da frota e do viário e avaliar os recursos técnicos 

utilizados. 

2.2.21 Fiscalizar as condições das instalações e dos equipamentos, 

incluindo a aferição de emissão de poluentes nas vistorias 

sistemáticas realizadas nas garagens. 

2.2.22 Autorizar cisão, fusão e transferência de controle acionário de 

empresas concessionárias para prestação dos serviços de 

transporte coletivo de passageiros; 

2.2.23 Autorizar a transferência da concessão, nos casos previstos em lei; 
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2.2.24 Promover pesquisas, levantar dados e elaborar estudos para 

subsidiar suas decisões e as do Poder Público; 

2.2.25 Zelar pela manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos, quando houver modificação unilateral das disposições 

regulamentares do serviço. 

2.2.26 Subsidiar o Poder Executivo Municipal na definição da política 

tarifária, realizando os estudos técnicos, econômicos e financeiros 

necessários; 

2.2.27 Elaborar editais e minutas de contrato e conduzir processos 

licitatórios; 

2.2.28 Disciplinar e fiscalizar as atividades auxiliares, complementares ou 

decorrentes dos serviços outorgados; 

2.2.29 Definir plano uniforme de contas e de informações gerenciais para 

os operadores do serviço e acompanhar permanentemente a sua 

aplicação; 

 

GESTÃO ECONOMICO-FINANCEIRA: 

2.3.1. Controlar a movimentação financeira dos recursos advindos da tarifa 

paga pelos usuários e do orçamento público. 

2.3.2. Manter o equilíbrio das políticas de remuneração e tarifária. 

2.3.3. Autorizar a emissão dos cartões do Bilhete Único, dos créditos 

eletrônicos e controlar sua comercialização antecipada.  

2.3.4. Controlar a demanda incluindo os passageiros pagantes, os isentos 

do pagamento da tarifa e as integrações realizadas por meio do 

Bilhete Único.   
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CAPÍTULO III – DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

3.1.1. A descrição do Sistema Integrado, seu funcionamento, serviços, 

áreas e características físicas e operacionais das respectivas linhas 

e itinerários para o início da operação, são objetos dos Anexo II e III. 

3.1.2. As especificações técnicas e a relação dos investimentos em bens a 

serem realizados pela concessionária estão descritos no Anexo VI. 

3.1.3. Os serviços concedidos deverão ser prestados de acordo com o 

disposto na Lei Municipal nº. 6.548/09, Decreto nº. 26.966/09, nos 

regulamentos e demais atos normativos, determinações e instruções 

do Poder Concedente e Ordens de Serviço Operacional - OSO, que 

deverão ser consideradas como cláusulas contratuais. 

3.1.4. Na hipótese de eventual conflito interpretativo, serão considerados 

os dispostos dos seguintes documentos, hierarquicamente: Lei, 

Decreto, Edital, Contrato e Anexos do Edital.  

3.1.5. Não será admitida a ameaça de interrupção nem a solução de 

continuidade ou a deficiência grave na prestação dos serviços de 

transporte coletivo, os quais devem estar permanentemente à 

disposição do usuário, nos termos da Lei nº. 6.548/09, do Decreto 

nº. 26.966/09, deste Edital e seus Anexos. 

3.1.6. Na hipótese de deficiência na prestação do serviço concedido, por 

qualquer motivo e, em especial, em razão da extinção deste 

contrato, o Poder Público poderá determinar que o serviço seja 

mantido e executado pelos demais operadores, separadamente ou 

em conjunto, até que se normalize a situação excepcional, nos 

termos do Decreto nº. 26.966/09. 

3.1.7. Não haverá bens reversíveis da Concessão, salvo se, durante o seu 

prazo, a Concessionária realizar obras e benfeitorias públicas 

relacionadas com a prestação do serviço de transporte e 

necessárias ao melhor desenvolvimento do objeto da Concessão, 
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devidamente justificadas e mediante acordo com o Poder 

Concedente. 

3.1.8. As desapropriações necessárias à construção de obras públicas 

relacionadas com o objeto da concessão, caso venham a ser 

realizadas durante o prazo da concessão, serão realizadas pelo 

Município de Guarulhos.  

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE ÁREAS E LINHAS 

3.2.1. O objeto da presente licitação será adjudicado separadamente para 

cada uma das 03 (três) áreas (área 1, área 2 e área 3) definidas no 

Anexo II e III e sua operação compreende a disponibilidade de frota 

de veículos operacionais e de reserva técnica, recursos humanos e 

materiais necessários para a adequada prestação do serviço. 

3.2.2. A divisão em áreas, justificada como forma de otimizar a operação e 

reduzir os custos, facilitando a fiscalização por parte do Poder 

Público, não implica exclusividade do concessionário sobre o serviço 

da área.  

3.2.2.1. Haverá exclusividade da concessionária sobre as linhas 
Estruturais que tenham origem na sua área de concessão 
mesmo que estas adentrarem em outras áreas.  

3.2.2.2. Considera-se origem da linha o ponto inicial mais distante 
do centro. 

3.2.3. Em cada área licitada haverá um conjunto de linhas alimentadoras 

que, por suas características físicas, operacionais e de demanda 

serão preferencialmente operadas pela modalidade Alimentador.  

3.2.4. Dentro da mesma área, os operadores deverão articular-se, sob a 

coordenação do Poder Público, para garantir a integração 

operacional entre as linhas Estruturais e Alimentadoras. 

3.2.5. A rede de transporte coletivo público, suas linhas, itinerários e as 

condições de prestação do serviço descritas nos Anexos II e III 

poderão ser alterados, a critério do Poder Concedente ou por 
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solicitação da concessionária, sempre que as características 

operacionais do serviço e as necessidades da população justifiquem, 

respeitado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. 

3.2.6. Sempre que as propostas de alteração ou criação de linhas 

envolveram mais de uma área de concessão ou área central, o pleito 

será analisado após consulta aos envolvidos. 

3.2.7. A criação ou alteração de linhas deverão obedecer aos critérios 

estabelecidos no item 3.2.5 

3.2.8. A população, em geral, e os usuários deverão ser informados de 

qualquer modificação nas linhas ou na forma de prestação dos 

serviços com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

 

3.3. TECNOLOGIA DE GARAGEM E VEÍCULOS  

3.3.1. A descrição dos padrões tecnológicos e ambientais dos veículos e 

garagens, de acordo com as condições operacionais de prestação 

do serviço, bem como os respectivos cronogramas de implantação, 

está contida nos Anexos II e VI. 

3.3.2. A frota para prestação do serviço deverá ser zero quilometro ou com 

até 24 (vinte e quatro) meses de uso, licenciada no Município de 

Guarulhos e ser apresentada no prazo máximo de 150 (cento e 

cinqüenta) dias a partir da assinatura do contrato. 

3.3.2.1. Para efeitos deste Edital será aceito veículo com até 24 (vinte e quatro) 

meses de uso e em perfeitas condições para operação do serviço, a ser 

constatado em vistoria a ser realizada pela STT. 

3.3.3. A idade média da frota utilizada para a prestação dos serviços 

deverá ser de 05 (cinco) anos, durante todo o prazo da concessão, 

não sendo permitida a operação com veículos com idade superior 

às dispostas no Anexo VI.  
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3.3.4. A frota que vier a ser apresentada após a assinatura do contrato 

deverá vir preparada para receber os acessórios, cuja especificação 

técnica é objeto do Anexo VI. 

3.3.4.1. Todos veículos deverão vir equipados com dispositivos para localização 

geográfica (GPS) e  armazenamento de dados, conforme especificação 

técnica contida no Anexo VI do Edital. 

3.3.5. Todos os veículos que compõem a frota para prestação do 

serviço deverão obedecer à padronização interna e externa de 

lay-out a ser definida pela STT. 

3.3.6. A garagem da concessionária deverá estar localizada no 

Município de Guarulhos, incluindo as instalações provisórias.  

3.3.6.1. As garagens deverão atender às especificações do Anexo VI, tendo a 

concessionária o prazo de 150 dias a partir da assinatura do contrato 

para apresentação das instalações provisórias. 

3.3.6.2. As instalações provisórias deverão atender minimamente as condições 

de estacionamento dos veículos e de leitura e processamento dos 

validadores, atividades administrativas, a serem constatadas por 

vistoria técnica pela STT. 

3.3.6.3. As concessionárias terão o prazo de 12 (doze) meses para 

apresentarem as instalações definitivas de garagem após o advento do 

item 3.3.6.1. 

 

3.4. ACESSIBILIDADE  

3.4.1. A concessionária deverá disponibilizar a frota para inicio de 

operação com no mínimo 50% (cinqüenta por cento) dos veículos 

em condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade 

reduzida, de acordo com os padrões técnicos definidos no Anexo VI. 

3.4.2. No prazo máximo de 12 (doze) meses a partir da emissão da Ordem 

de Serviço, toda a frota deverá ser composta por veículos 

acessíveis, nos termos do Anexo VI. 
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3.5. CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE 

3.5.1. As concessionárias deverão obter certificação de qualidade (Série 

NBR ISO/FDIS – 9.001) e Ambiental (Série NBR ISO / 14.001). 

3.5.2. O plano para obtenção da certificação deverá ser apresentado, para 

aprovação da Secretaria de Transportes e Trânsito – STT, no prazo 

máximo de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 

contrato, constando o respectivo cronograma de implantação. 

3.5.2.1. Após a aprovação do plano, deverá a concessionária apresentar 

semestralmente cronograma contemplando as etapas da certificação já 

concluídas e as etapas futuras até final certificação. 

3.5.3. As condições descritas no Anexo VI e os parâmetros de avaliação 

especificados são os pressupostos básicos para a elaboração do 

plano.  

3.5.4.  A certificação deverá ser obtida no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) meses, contados a partir da aprovação do plano pela 

Secretaria de Transportes e Trânsito.  

 

3.6. OUTROS 

3.6.1. As concessionárias deverão cumprir as determinações do Poder 

Concedente para atendimento de Operações Especiais como o 

carnaval, eventos esportivos, culturais, religiosos, emergência, 

entre outros. 

3.6.2. As concessionárias deverão utilizar as catracas e os validadores 

eletrônicos que forem certificados pela Secretaria de Transportes 

e Trânsito – STT. 

3.6.3. A tecnologia do Bilhete Único deverá ser adquirida de acordo 

com os padrões e investimentos previstos no Anexo VI. 

3.6.4. As concessionárias deverão manter a disposição dos usuários 

um sistema de atendimento ao usuário por meio de linha 
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telefônica, internet e outros para prestar informações e registrar 

críticas e sugestões quanto aos serviços prestados.  

3.6.5. O atendimento efetuado por meio de linhas 0 800 deverá atender 

a disposições regulamentares pertinentes. 

3.6.6. Mensalmente deverá ser encaminhado a Secretaria de 

Transporte e Trânsito relatório contendo as reclamações 

registradas e as providências adotadas pelo operador, sem 

prejuízo de outros dados que poderão ser solicitados a qualquer 

momento. 

 

CAPÍTULO IV - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. A remuneração dos operadores das áreas de delegação do Sistema 

Integrado será realizada por meio do Sistema de Compensação de 

Receitas. 

4.2. A metodologia utilizada para o cálculo do valor de remuneração dos 

operadores de cada área de delegação está disposta de forma 

detalhada no Anexo V 

4.3. O pagamento da operação diária será efetuado até o 5º dia útil 

subseqüente à operação,  

4.4. Os serviços regulares prestados pelos operadores do serviço 

Estrutural durante o período especificado, serão remunerados com 

base no valor da produção da área de delegação e do montante da 

receita líquida do Sistema Integrado, conforme as fórmulas descritas 

abaixo: 

 

4.4.1. Fórmula de Remuneração do Serviço por período especificado.  
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Se     Σ i = 1 a 6    PRODUÇÃO (i)  ≤  RECEITA LÍQUIDA     
 
REMUNERAÇÃO (i) = PRODUÇÃO (i) 
 
Senão 
                                       (RECEITA LÍQUIDA  +  APORTE ORÇAMENTO) x   PRODUÇÃO (i)   
REMUNERAÇÃO (i) =    --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                          Σ i = 1 a 6    PRODUÇÃO (i) 
 
 
RECEITA LÍQUIDA =  Σ   TARIFAS  -  Σ  DESPESAS  
 
APORTE ORÇAMENTO= recursos eventuais (podem ou não ocorrer) oriundos do orçamento do município para suprir defasagem 

tarifária.     
 
REMUNERAÇÃO (i) =  valor de remuneração da área de operação (i)  
 
PRODUÇÃO (i) = valor da produção da área de operação (i) 

 

 
4.4.1.1. A receita líquida a ser considerada na fórmula de remuneração do 

serviço, será integrada pela somatória das Receitas Tarifárias e parte 

das Receitas Extratarifárias, deduzidos os valores relativos à venda 

antecipada de passagens, os valores recebidos em moeda corrente, os 

impostos, taxas, multas contratuais devidas e as despesas de 

gerenciamento do sistema conforme definições do Decreto nº 

26.966/09. 

 

4.4.2. Fórmula da Produção da Área de Delegação por período especificado 

 

PRODUÇÃO (i)  =  PASSAGEIROS (i)  x   VALOR.P/.PASS (i) x  COEF. CORREÇÃO (i)  
                             
PRODUÇÃO (i) = valor da produção da área de operação (i) 
 
PASSAGEIROS (i) =  número de passageiros que passaram na catraca dos veículos da área de operação (i) 
 
VALOR.P/.PASS (i) =    valor unitário de remuneração por passageiro para a área de operação (i) 
 
COE     COEF.CORREÇÃO (i) =    O coeficiente de correção da área de operação (i)  mede a variação do índice de integração 

efetivamente realizado em relação ao índice de integração de referência considerado no cálculo do valor 
unitário de remuneração por passageiro transportado. 

 
(i) =  6  (número de áreas de operação do Sistema Integrado de Transporte de Guarulhos – 3 áreas de operação do serviço estrutural e 3 

áreas de operação do serviço alimentador) 
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4.4.2.1. O valor unitário da remuneração por passageiro transportado para cada 

área de delegação foi calculado com base no índice de integração de 

referência de 1,3141  para as áreas de delegação da concessão e de 

1,7136 para as áreas de delegação da permissão, conforme 

metodologia descrita no Anexo II e no Anexo V.  

4.4.2.1.1. Os valores unitários de remuneração por passageiro 

transportado para as áreas da concessão estão descritos na 

tabela abaixo: 

 

Discriminação 

Concessão  

Valor Unitário da Remuneração por 

passageiro transportado  

Índice de Integração de Referência = 1,3141 

Área 1 R$ 1,4970 

Área 2 R$ 1,4800 

Área 3 R$ 1,6594 

 
4.4.2.1.2. Os valores unitários de remuneração por passageiro 

transportado para as áreas da permissão estão descritos na 

tabela abaixo:  

 

Discriminação 

Permissão  

Valor Unitário de  Remuneração por 

passageiro transportado 

Índice de Integração de Referência = 1,7136 

Área 1 R$ 1,2563 

Área 2 R$ 1,0965 

Área 3 R$ 1,4014 

 

4.1.1.1. O coeficiente de correção corrige o valor unitário de remuneração por 

passageiro transportado em função da variação verificada entre o 

índice de integração efetivamente realizado e o índice de integração de 

referência utilizado no cálculo do valor unitário de remuneração. 



 
 

1.  

 

STT – Av. Gilberto Dini, 19, - Bom Clima – Guarulhos – SP – CEP 07122-210 – Fone: 0 (XX) 11 2475-6999 

 

 

17 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

Secretaria de Transportes e Trânsito 

4.1.1.1.1. O cálculo coeficiente de correção considera duas situações 

distintas do contrato – o período de transição do volume de 

integrações caracterizada pelo crescimento contínuo das 

integrações até atingir o volume de equilíbrio, e o período de 

equilíbrio quando o volume de integrações já estiver 

estabilizado, conforme definições estabelecidas no Anexo V.  

Fórmula do Coeficiente Correção na Situação de Equilíbrio,  

Se   INTEGRAÇAOREAL (i)  ≤   INTEGRAÇÃOREF (i) + 0,01 

COEF.CORREÇÃO EQUILÍBRIO (i) =  1   

 

Senão 
                                                        INTEGRAÇÃOREAL (i) 
COEF.CORREÇÃO EQUILÍBRIO (i) =  --------------------------       
                                                       INTEGRAÇÃO REAL (i) 
 
INTEGRAÇÃOREAL (i) =  Índice de Integração Realizado na área de operação (i) 
 
INTEGRAÇÃOREF (i) =  Índice de Integração de Referência para o qual foi calculado o valor unitário de remuneração por passageiro 

transportado  na área de operação (i) 
 
(i) =  6  (número de áreas de operação do Sistema Integrado de Transporte de Guarulhos – 3 áreas de operação do serviço estrutural e 3 

áreas de operação do serviço alimentador) 
          

 

Fórmula do Coeficiente Correção na Situação de Transição 

 

Se   INTEGRAÇÃOREF (i)  - 0,01 ≤  INTEGRAÇAOREAL (i)  ≤   INTEGRAÇÃOREF (i) + 0,01 

COEF.CORREÇÃO TRANSIÇÃO (i) =  1 

Senão: 

                                                                  INTEGRAÇÃOREF (i 

COEF.CORREÇÃO TRANSIÇÃO (i) =    -----------------------------------  

                                                                   INTEGRAÇÃOREAL (i) 

 
 
INTEGRAÇÃOREAL (i) =  Índice de Integração Realizado na área de operação (i) 
 
INTEGRAÇÃOREF (i) =  Índice de Integração de Referência para o qual foi calculado o valor unitário de remuneração por passageiro 

transportado  na área de operação (i) 
 
(i) =  6  (número de áreas de operação do Sistema Integrado de Transporte de Guarulhos – 3 áreas de operação do serviço estrutural e 3 

áreas de operação do serviço alimentador) 
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4.4.2.2. O índice de integração mede o volume médio de integração das 

viagens sendo calculado pela razão entre o número de passageiros 

transportados pela área de delegação e o número de viagens 

realizadas originadas na área de delegação. Entende-se por viagem o 

deslocamento completo da origem até o destino final do usuário. O 

cálculo do Índice de integração realizado por cada área de integração 

será apurado segundo a fórmula: 

 
                                    EMBARQUES (i)         REGISTROS (i) 
INTEGRAÇÃO (i) =   ------------------------  =    ------------------------------ 
                                        VIAGENS (i)                REGISTROS 1° ENTRADA 
 
INTEGRAÇÃO (i) =  índice de integração da área de operação (i) 
 
EMBARQUES (i) = REGISTROS (i) =  total de registros nos validadores eletrônicos dos veículos da área de operação (i) 
 
VIAGENS (i) = REGISTROS 1° ENTRADA (i)  =   total de registros relativos a primeira entrada do usuário no período de duas horas (registros 

associados ao pagamento da tarifa  somados aos registros dos cartões com direito a 
gratuidade).  

 
(i) =  6  (número de áreas de operação do Sistema Integrado de Transporte de Guarulhos – 3 áreas de operação do serviço estrutural e 3 

áreas de operação do serviço alimentador) 

 

4.5. No final do período de transição, quando o índice de integração 

realizado estiver estabilizado ou então ao final do período de 12 (doze) 

meses após a implantação do Bilhete Único, deverão ser recalculados 

os valores unitários de remuneração por passageiro transportado com 

base nos índices de integração verificados para cada área de 

delegação na situação de equilíbrio, definindo um novo índice de 

integração de referência específico para cada área de delegação e um 

novo valor de remuneração por passageiro transportado que deverá 

vigorar até o próximo reajuste. 

4.6. O valor da remuneração por passageiro das modalidades Estrutural e 

Alimentador, dentro de cada área será reajustado anualmente em 

função de modificações na estrutura de preços relativos a oferta deste 

serviço, através da seguinte índice:   

 

 



 
 

1.  

 

STT – Av. Gilberto Dini, 19, - Bom Clima – Guarulhos – SP – CEP 07122-210 – Fone: 0 (XX) 11 2475-6999 

 

 

19 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

Secretaria de Transportes e Trânsito 

 

I = 0,5 I1 + 0,2 I2 + 0,15 I3 +0,15 I4 

 

Sendo: 
I : índice de reajuste do período considerado; 
I1: variação do rendimento médio do pessoal ocupado na Região Metropolitana de 
São Paulo (fonte IBGE); 
I2: variação do preço de óleo diesel para os grandes consumidores; 
I3: variação dos preços de material de transporte (fonte: coluna 43 da FGV); 
I4: índice acumulado do IPC (fonte FGV). 
 

 

4.6.1. Na época do reajuste do valor da remuneração por passageiro 

transportado deverão ser atualizados os índices de integração de 

referência de cada área de delegação utilizando a média dos 

índices de integração realizados nos últimos 3 meses, procedendo-

se o recalculo do valor unitário de remuneração por passageiro 

transportado para o  índice de integração de referência atualizado, 

já considerado a nova estrutura preços expressa no índice de 

reajuste. 

4.7. Ficará a cargo da Secretaria de Transportes e Trânsito – STT,  a 

apuração dos valores devidos a título de remuneração aos operadores, 

que será pago conforme descrito no Anexo V. 

4.7.1. A participação sobre as receitas extratarifárias a que se refere o 

inciso XI, do Artigo 9º do Decreto nº. 26.966/09 será apurada pela 

aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto 

auferido pelas concessionárias com essas receitas. 

4.7.2. O valor total auferido de receitas extratarifárias será demonstrado e 

comprovado à Secretaria de Transportes e Trânsito pelas 

concessionárias até o 5º dia útil do mês subseqüente ao de 

referência e apropriado à remuneração, até o 10º dia útil do mesmo 

mês. 
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4.7.3. Anualmente, deverão ser apresentadas pelas concessionárias as 

demonstrações financeiras em cumprimento ao disposto no artigo 

23, XIV, da Lei Federal nº. 8.987/95, conforme consta do Anexo VIII. 

 

CAPÍTULO V - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

5.1. A licitação será procedida na modalidade concorrência de âmbito 

nacional e do tipo Melhor Oferta de Pagamento Pela Outorga após 

Qualificação de Proposta Técnica e Metodológica, para operação 

do serviço de transporte coletivo público de passageiros, com Bilhete 

Único, de acordo com as condições de participação neste certame, 

definidas pela Lei Municipal 6.548/09, e pelo Decreto 26.966/09, bem 

como as condições a seguir designadas: 

5.1.1. Será vencedora a licitante que apresentar a Melhor Oferta de 

Pagamento na Proposta Comercial após qualificação da Proposta 

Técnica e Metodológica.  

5.1.2. Tendo em vista a complexidade do objeto licitado e as obrigações 

decorrentes do futuro contrato de concessão, somente poderão 

participar deste certame empresas brasileiras, sendo admitidas as 

seguintes alternativas: 

5.1.2.1. Empresas isoladamente; 

5.1.2.2. Consórcio de empresas. 

5.1.3. No caso de empresa isolada, esta deverá apresentar, no seu objeto 

social, atividade específica de operação de transporte coletivo de 

passageiros por ônibus. 

5.1.3.1. No caso de Consórcio de empresas, todas as empresas brasileiras 

integrantes deverão apresentar, no seu objeto social, atividade que 

permita a operação de serviços de transporte coletivo de passageiros 

por ônibus. 
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5.1.4. Será permitida a participação de consórcio com, no máximo, 03 

(três) empresas. 

5.1.5. Em se tratando de Consórcio, a participação fica condicionada, além 

das exigências legais contidas neste edital, ao atendimento dos 

seguintes requisitos: 

5.1.5.1. Apresentação de compromisso público ou particular de constituição do 

Consórcio, na forma estabelecida na Lei Federal nº. 6.404/76 e 

alterações, observadas as disposições das Instruções normativas SRF 

nº. 200/02, subscrito pelas consorciadas, contendo as seguintes 

cláusulas: 

5.1.5.1.1. Denominação do Consórcio. 

5.1.5.1.2. Objetivo do Consórcio 

5.1.5.1.3. Composição do Consórcio indicando o percentual de 
participação de cada empresa consorciada. 

5.1.5.1.4. Organização do Consórcio. 

5.1.5.1.5. Indicação da empresa líder que representará o Consórcio 
perante o Poder Concedente. 

5.1.5.1.6. Compromissos e obrigações de cada uma das consorciadas, 
em relação ao objeto da presente concorrência. 

5.1.5.1.7. Indicação da opção da organização que será constituída, para 
assinatura do contrato, em caso de lhe ser adjudicado o objeto 
do certame: 

5.1.5.1.8. Registro na Junta Comercial do Termo de Constituição do 
Consórcio ou do termo de Constituição da Sociedade de 
Propósito Específica - SPE, obedecendo às condições 
previamente estipuladas nos termos de compromisso 
apresentados no processo licitatório. 

5.1.6. As empresas integrantes responderão solidariamente pelos atos 

praticados em Consórcio, tanto na fase de licitação quanto na da 

execução do contrato. 

5.1.7. A empresa líder do Consórcio será a responsável, perante o Poder 

Concedente, pelo integral cumprimento do Contrato de Concessão, 

sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais empresas 

componentes do Consórcio. 
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5.1.8. Será vedada a participação, na licitação, de empresas isoladas ou 

consorciadas, quando: 

5.1.8.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

5.1.8.2. Houver participação, a qualquer título, de servidor público municipal.  

5.1.8.3. Sob processo de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial; 

5.1.8.4. Impedidas de transacionar com a Administração Pública ou quaisquer 
de seus órgãos descentralizados, incluindo as suspensas do direito de 
licitar ou contratar com a Administração Pública. 

5.1.9. Uma mesma empresa, individualmente ou em consórcio, não poderá 

apresentar proposta distinta para uma mesma área de concessão. 

5.1.10 As licitantes poderão ofertar propostas para todas as áreas, porém 

somente poderão ser vencedoras de 01 (uma) área.  

5.1.11 Na hipótese das licitantes sagrarem-se vencedoras em mais de 01 

(uma) área de concessão, elas serão convocadas a optar por aquela 

de sua preferência. 

5.1.12 Após a escolha da primeira colocada, serão convocadas as demais 

classificadas para, nas mesmas condições da primeira colocada 

assumir as áreas remanescentes.  

5.1.13 As licitantes têm pleno conhecimento dos termos deste edital e de 

seus anexos, das condições gerais e específicas do objeto da 

presente licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento 

como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do 

integral cumprimento do contrato, devendo apresentar a declaração 

prevista no Anexo IX. 

5.1.14 Os interessados no certame para a correta formulação da proposta 

deverão, OBRIGATORIAMENTE, realizar visita técnica, monitorada.  

5.1.14.1 As visitas deverão ser agendadas impreterivelmente até o dia 

29/03/2010 pelo telefone nº. (11) 2475-6999, Ramal 6956, com Rodnei 

ou Valdirene. 
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5.1.14.2 Na ocasião, será fornecido um número de protocolo de agendamento 

aos interessados, que será exigido no momento de apresentação para a 

visita técnica.  

5.1.15 Poderão participar da visita representante designado com credencial 

assinada pelo responsável da empresa (Diretor, Gerente ou 

Procurador), conferindo-lhe poderes para vistoriar as localidades 

onde serão executados os serviços, objeto deste certame. 

5.1.16 Aos participantes será fornecido Atestado de Visita Técnica que 

deverá ser juntada no Envelope nº. 01 - Documentos de Habilitação. 

 

CAPÍTULO VI - DAS INSTRUÇÕES ÀS LICITANTES 

6.1. O Edital de Licitação deverá ser retirado na STT, situada na Av. 

Gilberto Dini, nº. 19, Bom Clima – Guarulhos/SP, e será fornecido 

através de CD-ROM aos interessados, no horário das 09h00 às 12h00 

e das 13h30 às 16h00 a partir de 17/02/2010. Para aquisição do CD-

ROM, os interessados deverão fornecer outro CD-ROM, sem qualquer 

uso e, ainda, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão 

social ou denominação completa da empresa, endereço completo, 

CNPJ/MF, telefone, e-mail, fax e nome da pessoa para contato. 

6.2. A documentação para fins de participação na presente Concorrência, 

deverá ser apresentada em 03 (três) envelopes distintos, em uma 

única via a saber: 

 

6.2.1. ENVELOPE Nº 01: deverá conter os Documentos de 

Habilitação: 
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ENVELOPE N 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – STT 

Concorrência Pública nº. 001/2010 – STT 

 

Concessão do serviço de transporte coletivo público de 

passageiros, com Bilhete Único, na modalidade Estrutural, 

no Município de Guarulhos. 

 

 

 

Data de entrega e abertura: 

 

(razão ou denominação social e endereço da Licitante) 

 

 

6.2.2. ENVELOPE Nº 02: Deverá conter os documentos da Proposta 

Técnica e Metodológica. 

 

 ENVELOPE N 02 – PROPOSTA TÉCNICA E 

METODOLÓGICA 

 

SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – STT 

 

Concorrência Pública nº. 001/2010 - STT 

 

Concessão do serviço de transporte coletivo público de 

passageiros, com Bilhete Único,  na modalidade Estrutural, 

no Município de Guarulhos 

 

Área: 

Data de entrega: 

 

(razão ou denominação social e endereço da Licitante) 
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6.2.3. ENVELOPE Nº 03: Deverá conter a Proposta Comercial.  

 

ENVELOPE N 03 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – STT 

 

Concorrência Pública nº. 001/2010 - STT 

 

Concessão do serviço de transporte coletivo público de 

passageiros, com Bilhete Único, na modalidade Estrutural, 

no Município de Guarulhos. 

 

Área: 

Data de entrega: 

 

(razão ou denominação social e endereço da Licitante) 

 

6.2.4. Deverá ser apresentado um único ENVELOPE nº. 01 – Documentos 

de Habilitação, independente do número de áreas em que a licitante 

concorrer. 

6.2.5. Deverá ser apresentado um único ENVELOPE nº. 02 –   Proposta 

Técnica e Metodológica para cada área em que a licitante desejar 

participar. 

6.2.6. Deverá ser apresentado um único ENVELOPE nº. 03 – Proposta 

Comercial, para cada área em que a licitante desejar participar. 

 

CAPÍTULO VII - DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

7.1. Os envelopes nºs 01, 02 e 03 deverão ser entregues, devidamente 

fechados e indevassáveis, no dia 06/04/2010, impreterivelmente até as 

14h: 00m, na Secretaria de Transportes e Trânsito – STT, na Rua 

Dora, 18, Vila Barros – Guarulhos/SP.  

7.2. Não será aceita a entrega dos envelopes pela via postal. 
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7.3. Em todos os envelopes deverão constar, de forma visível, o número do 

envelope, o nome da empresa ou do consórcio, a(s) área(s) para a 

qual a Proponente está apresentando a(s) proposta(s), conforme 

modelos constantes no subitem 6.2.1. a 6.2.3. deste Edital e o número 

da licitação, sob pena de não serem recebidos e abertos.  

7.4. Os documentos de credenciamento das empresas ou Consórcios de 

empresas que quiserem se fazer representar e participar dos trabalhos 

nas sessões públicas deverão ser entregues, em separado, 

diretamente à Comissão Especial de Licitação, no dia e horário 

designados para a entrega dos envelopes, juntamente com a 

respectiva cédula de identidade do credenciado, procurador ou 

representante legal. 

7.4.1. Em se tratando de instrumento particular de procuração ou carta 

credencial, estes deverão ser apresentados com firma reconhecida. 

7.4.2. Quando a empresa se fizer representar por seu diretor ou um de 

seus sócios, este deverá apresentar o contrato social da empresa, 

no original ou em cópia, assumindo o representante a 

responsabilidade pela autenticidade do documento apresentado. 

7.4.3. Em se tratando de Consórcio, o mesmo será representado pela 

empresa líder, obedecidas às disposições dos subitens anteriores. 

7.4.4. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Comissão 

Especial de Licitação e juntados aos autos do processo licitatório. 

7.4.5. Os atos praticados pelos representantes serão assumidos na íntegra 

pela Comissão Especial de Licitação, não cabendo nenhuma 

contestação em caso de litígio provocado por interesses divergentes 

entre os partícipes de uma mesma licitante. 
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CAPÍTULO VIII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 - 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

8.1. Documentos necessários à demonstração da habilitação jurídica: 

8.1.1. Cédula de identidade dos sócios das sociedades civis ou comerciais 

e dos diretores das sociedades anônimas. 

8.1.2. Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social em vigor, 

devidamente registrado, arquivado ou inscrito na Junta Comercial, 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou repartição competente, 

bem como comprovante de investidura dos representantes legais da 

Pessoa Jurídica, no caso de Sociedade Comercial e no caso de 

Sociedade por Ações, a documentação da eleição de seus 

administradores.  

8.1.3. Publicação oficial das atas que tenham aprovado ou alterado os 

estatutos e da eleição dos administradores em exercício do 

mandato, no caso de sociedade por ações. 

8.1.4. Declaração de não impedimento de participação conforme modelo 

constante no Anexo IX. 

8.1.5. No caso de participação em consórcio, as empresas deverão 

apresentar, individualmente, toda a documentação exigida nos itens 

acima para os licitantes isolados. Deverão apresentar, ainda: 

8.1.5.1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, subscrito pelos consorciados, no qual devem constar os 

elementos previstos no artigo 279 da Lei Federal nº. 6.404/76 e suas 

alterações. 

8.1.5.2. Declaração expressa de responsabilidade solidária de todos os 

consorciados pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de 

licitação quanto na execução de contrato. 

8.1.5.3. Declaração expressa de que, se vencedora, levarão o Termo de 

Constituição do Consórcio, conforme prévio compromisso apresentado 

na licitação, para registro na Junta Comercial, antes da celebração do 
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contrato ou para constituição da Sociedade de Propósito Específico – 

SPE.  

8.1.5.4. Declaração, conforme Anexo IX de que tem pleno conhecimento dos 

termos deste edital e seus anexos, das condições gerais e específicas 

do objeto da presente licitação, não podendo invocar qualquer 

desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da 

proposta ou do integral cumprimento do contrato. 

8.2. Documento necessário à demonstração da qualificação técnica: 

experiência técnico-operacional da licitante e capacidade técnico-

profissional (Lei 8.987/95, art. 18, V; Lei 8.666/93, art. 30) 

8.2.1. Experiência Técnico-Operacional da Licitante 

8.2.1.1. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, comprovando que a Licitante, prestou ou está prestando, 

satisfatoriamente, serviços de transporte coletivo urbano de passageiros 

em característica, quantidade e prazos compatíveis com o objeto 

licitado. 

8.2.1.2. Em características compatíveis, qualquer atividade de transporte 

coletivo de passageiros por ônibus em serviço público municipal, 

intermunicipal, interestadual ou internacional ou em serviço privado 

autorizado de ônibus de fretamento contínuo; 

8.2.1.3. Em quantidade compatível, que o serviço atestado tenha sido prestado 

com pelo menos os quantitativos abaixo, os quais não ultrapassam 50% 

do total estimado para esta contratação: 

Descrição Área 1 Área 2 Área 3 

Milhões de viagens realizadas 
com passageiros (Ida ou Volta) 

2.800.000 1.700.000 1.600.000 

Ônibus x mês 10.500 10.000 9.500 

 
8.2.1.4. Na hipótese de prestação de serviço ter sido prestada de forma 

consorciada, o parâmetro do atestado será ponderado pela sua 

respectiva participação percentual no consórcio. 
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8.2.1.4.1 A comprovação do atendimento do item 8.2.1.3. poderá ser o 

somatório dos parâmetros individuais das empresas 

componentes. 

8.2.1.5. No caso de serviço público, o atestado deverá ser fornecido pelo Poder 

Concedente a quem a licitante preste ou tenha prestado serviços. 

8.2.1.6. No caso de serviço autorizado ou delegado, a comprovação deverá ser 

feita por meio de atestado emitido pela pessoa jurídica de direito público 

competente para regulamentar o referido serviço. 

8.2.1.7. Nos demais casos, a experiência deverá ser comprovada por meio de 

atestado emitido pela entidade contratante. 

8.2.1.8. Só será aceito atestado que faça referência expressa às características 

do serviço prestado, à quantidade de veículos utilizados, por tipo, ao 

número de viagens de ida e volta e a data do início e de término da 

prestação de tal serviço, prazo este que deverá ser apresentado em 

meses (considerar meses inteiros). 

8.2.1.9. Poderá a Administração oficiar a licitante ou diligenciar a quem quer que 

seja, na forma do art. 43 da Lei 8.666/93, a fim de verificar a veracidade 

das informações contidas nos atestados, podendo requerer documentos 

ou informações, tais como cópia de contratos, recolhimento de tributos,d 

entre outros cabíveis.   

8.2.2. Capacidade Técnico-Profissional: 

8.2.2.1. A licitante deverá indicar o seu responsável técnico, administrativo e 

operacional, perante o Poder Concedente durante a execução do 

contrato.  

8.2.2.1.1. A Proponente deverá comprovar que o profissional, 

responsável técnico, pertence ao seu quadro, nos termos do 

artigo 30 § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, o que 

será feita mediante apresentação da cópia da Carteira de 

Trabalho (CTPS), ou cópia da respectiva Ficha Registro de 

Empregado (FRE) atualizada, ou por meio da apresentação do 

Contrato Civil de Prestação de Serviços. Quando se tratar de 

dirigente de empresa, tal comprovação poderá ser feita por 
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meio da cópia da Ata da Assembléia, referente à sua 

investidura no cargo ou do Contrato Social.  

8.2.2.2. A proponente deverá juntar declaração na forma do Anexo IX, de que se 

obriga a manter, após o início da operação, no seu quadro permanente 

responsável técnico que atenda às mesmas exigências, em substituição 

a ele, em caso de dispensa, sempre com a anuência prévia do Poder 

Concedente, conforme § 10º do Artigo 30 da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

suas alterações. 

8.2.2.3. Declaração formal, nos termos do § 6º do artigo 30 da Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações, da disponibilidade e vinculação ao futuro 

contrato da frota necessária ao atendimento do padrão de serviço 

estabelecido, conforme modelo constante no Anexo IX. 

8.2.2.4. Declaração formal, da disponibilidade e vinculação ao futuro contrato 

das instalações (garagens) necessárias para início da prestação dos 

serviços, conforme modelo constante no Anexo IX. 

8.2.2.5. Declaração formal que a licitante estará em condições, para o início da 

operação, no prazo máximo de 150 (cento e cinqüenta) dias a contar da 

assinatura do contrato, de prestar o serviço de transporte coletivo, nos 

termos deste Edital e conforme o modelo de declaração apresentado no 

Anexo IX. 

8.2.3. Comprovação de Realização da Visita técnica: 

8.2.3.1. Comprovação de que realizou a visita técnica, por meio de Atestado de 

Comparecimento à Visita Técnica fornecido pelo órgão licitante. 

8.3. Documentos necessários à qualificação econômico-financeira: 

8.3.1. Prova de ter a empresa capital registrado na Junta Comercial ou 

órgão competente, no caso de sociedades civis, conforme área de 

preferência, observada a tabela abaixo e respeitadas às seguintes 

condições: 

8.3.1.1. Capital mínimo ou valor do patrimônio líquido mínimo no valor 

correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do contrato no 

ato da apresentação da proposta, sob pena de inabilitação; 
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Área 
Valor Estimado  

do contrato R$ 

Capital Mínimo na 

apresentação da proposta 

1 682.955.401,00 6.829.554,01 

2 635.429.005,00 6.354.290,05 

3 649.285.652,00 6.492.856,52 

 

8.3.2. No caso de participação em Consórcio, o capital social poderá ser 

representado pelo capital da empresa líder, se suficiente, ou pela 

soma dos capitais das empresas que o compõem na proporção de 

sua participação, nos termos do inciso III do artigo 33 da Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações. 

8.3.3. No caso da Proponente que participar em mais de uma área, o valor 

de seu capital social deverá ser igual ou superior aos valores do 

capital social exigido para a maior área dentre as áreas em que 

participar. 

8.3.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta, atendendo as seguintes 

condições: 

8.3.4.1. O Balanço Patrimonial de sociedades anônimas ou por ações deverá ter 

sido o publicado o Diário Oficial. 

8.3.4.2. O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ter sido transcrito 

no Livro Diário, acompanhado de seus respectivos termos de Abertura e 

Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório 

de Títulos e Documentos. 

8.3.4.3. Os Balanços deverão conter as assinaturas dos sócios e do contador 

responsável, sob pena de inabilitação 
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8.3.5. Para a comprovação da boa situação financeira a licitante deverá 

atender ou superar os seguintes itens, sob pena de inabilitação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde: 

ILG =  ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL 

ILC =  ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

GE = GRAU DE ENDIVIDAMENTO 

AC = ATIVO CIRCULANTE 

AT = ATIVO TOTAL 

PC = PASSIVO CIRCULANTE 

PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

PT = PASSIVO TOTAL 

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

 

8.3.6. Será considerada como portadora de boa situação financeira, a 

licitante que obtiver: 

8.3.6.1. Índice de Liquidez Geral que não poderá ser inferior a 0,50; 

8.3.6.2. Índice de Liquidez Corrente que não poderá ser inferior a 0,50; 

8.3.6.3. Grau de Endividamento admissível, em razão de financiamentos de 
longo prazo, que não poderá ser superior a 0,70. 

8.3.6.4. Os índices serão calculados sempre com duas casas decimais, 
arredondando-se as frações para o centésimo mais próximo, superior 
ou inferior. 

ILC: Índice de Liquidez Corrente 

ILC = ( AC) / ( PC)  

ILG: Índice de Liquidez Geral 

ILG: ( AC + RLP ) / ( PC + ELP )  

GE: Grau de Endividamento 

GE = (PT-PL) / AT   
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8.3.7. As empresas deverão entregar os Quadros 1 e 2 a seguir, 

preenchidos com os dados solicitados, utilizando os valores obtidos 

mediante a aplicação das fórmulas indicadas. 

 

CAPACITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Quadro 1 

 

ITEM GRUPO DE CONTAS VALOR (R$) 

A ATIVO  

B Ativo circulante  

C Realizável a longo prazo  

D PASSIVO  

E Passivo Circulante  

F Exigível a Longo Prazo  

G Patrimônio Líquido  

 

Quadro 2  

 

ÍNDICE ÍNDICE CALCULADO 

Liquidez Corrente (ILC)  

Liquidez Geral (ILG)  

Grau de Endividamento (GE)  

 

8.3.8. As empresas deverão manter, durante todo o período contratual, no 

mínimo os índices apresentados na licitação. 

8.3.9. As proponentes cuja constituição tenha ocorrido no ano de 

calendário de 2010, serão obrigadas a apresentação de Balanço de 

Abertura. 

8.3.10. Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial ou 

extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da pessoa 

jurídica.  

8.3.11. Caso a empresa participante tenha estado em regime de 

concordata, recuperação judicial ou extrajudicial deverá apresentar 
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também prova de extinção do respectivo processo, bem como de 

eventuais efeitos da condenação. 

8.3.12. No caso de consórcio, as empresas deverão apresentar, 

individualmente, toda a documentação exigida para as licitantes 

isoladas. 

8.4. Documentos necessários à demonstração da regularidade fiscal: 

8.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ), de forma que o objeto do cadastro seja compatível com o 

objeto ora licitado e contenha como fonte principal da atividade 

econômica a ser explorado o transporte coletivo de passageiros. 

8.4.2. Prova de inscrição no Cadastro Fiscal Mobiliário, se houver relativo 

ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual. 

8.4.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, do domicílio ou sede da Licitante, na forma da lei; 

8.4.3.1. Para a comprovação de regularidade com a Fazenda Federal deverá a 

Licitante, apresentar: 

8.4.3.1.1. Certidão de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal; 

8.4.3.1.2. Certidão negativa da Dívida Ativa da União, expedida pela 

Procuradoria da Fazenda Federal. 

8.4.3.2. Certidão de comprovação de regularidade com a Fazenda Municipal 

através Certidão Negativa de Débitos de Qualquer Origem. 

8.4.4. Certificado de Regularidade da situação perante o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fornecido pela Caixa 

Econômica Federal, em cumprimento ao disposto na alínea “a” do 

art. 27, da Lei nº. 8.036, de 11 de maio de 1990, em plena validade, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por Lei;  
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8.4.5. Certidão Negativa de Débitos, expedida pelo INSS, em plena 

validade, de acordo com a Lei nº. 8.212, de 24 de Julho de 1991; 

8.4.6. Declaração de que a Licitante se encontra em situação regular 

perante o Ministério do Trabalho, nos termos do inciso V do artigo 27 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme modelo 

constante do Anexo IX. 

8.4.7. As proponentes que participarem em consórcio, deverão apresentar, 

individualmente, toda a documentação exigida nos itens 8.4.1., 8.4.2, 

8.4.3., 8.4.4. e 8.4.5., para as licitantes isoladas. 

8.4.8. A documentação para habilitação, concernente ao ENVELOPE nº. 

01, deverá ser, preferencialmente, separada e relacionada na ordem 

seguida neste edital, devendo a Licitante indicar a que item da 

habilitação se refere cada documento constante do envelope, com 

folha de rosto indicando o referido item e páginas numeradas. 

8.4.9. Os documentos expedidos deverão estar com prazo de validade em 

vigor na data de apresentação das propostas. 

8.4.10. Os documentos que dependam de prazo de validade e que não 

contenham essa informação no próprio corpo, em lei ou neste edital, 

devem ter sido expedidos, no máximo, até 60 (sessenta) dias 

anteriores à data de apresentação das propostas. 

8.4.11. A documentação poderá ser apresentada no original, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 

por publicação em órgão oficial, nos termos do artigo 32 da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e alterações. 

8.4.12. Comprovante de recolhimento emitido pela Secretaria de 

Transportes e Trânsito de que a proponente prestou a garantia a que 

alude o inciso III do artigo 31 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações. 

8.4.12.1. A proponente deverá retirar o documento na Secretaria de Transportes 

e Trânsito – STT, à Rua Dora, 18, Vila Barros – Bom Clima – 
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Guarulhos/ SP, para efetuar o depósito da referida garantia na 

Secretaria de Finanças – SF,  na Av. Salgado Filho, 886, Jd. Maria 

Helena, Guarulhos/SP .  

8.4.12.2. A garantia deverá ser prestada por meio de moeda corrente nacional, 

títulos da dívida pública, seguro garantia ou carta de fiança bancária e 

depositada na área competente da Secretaria de Finanças – SF , que 

emitirá o respectivo comprovante, até às 15h do dia útil imediatamente 

anterior ao da entrega dos envelopes, correspondente a 1% (um por 

cento) do valor estimado para 12 meses do contrato correspondente 

a(s) respectiva(s) área(s) de concessão de seu interesse. 

8.4.12.3. No caso de seguro-garantia o mesmo só será aceito se a apólice for 

emitida por instituição financeira. 

8.4.12.4. Em se tratando de garantia por carta de fiança bancária, deverá ser 

entregue com firma reconhecida e ser emitida por estabelecimento 

sediado ou legalmente sediado no Brasil, devendo ter prazo igual ao do 

Contrato acrescido do prazo de recebimento definitivo do objeto do 

contrato. 

8.4.12.5. A garantia de manutenção da proposta, em quaisquer das suas 

modalidade, deverá ter validade por período não inferior a 120 (cento e 

vinte) dias, contados da data da entrega dos envelopes. Caso seja 

solicitada a prorrogação da validade das Propostas e esta seja aceita 

pela licitante, a garantia deverá ser prorrogada por igual período. 

8.4.12.6. Em caso de consórcio a garantia poderá ser unificada ou por empresa, 

desde que a soma atinja o valor estabelecido.  

8.4.13. Declaração indicando a pessoa legalmente habilitada e que 

subscreverá os documentos contidos nos ENVELOPES nº. 01, 02 

e 03. 
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CAPÍTULO IX - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 02 – 

PROPOSTA TÉCNICA E METODOLÓGICA. 

9.1. O ENVELOPE nº. 02 – A Proposta Técnica e Metodológica deverá 

atender aos requisitos especificados neste Edital e em seus Anexos, 

apresentado em uma única via. 

9.1.1. Os itens a serem informados correspondem às exigências mínimas 

para demonstrar a capacitação de atender o objeto e deverão ser 

passíveis de verificação de acordo com as informações detalhadas 

prestadas na proposta metodologica de cada licitante. 

9.1.2. Caso não seja possível a comprovação da característica pontuável 

por um desses meios, à licitante será atribuída a nota zero no 

quesito avaliado. 

9.1.3. Importante, também, demonstrar claramente em seu texto que a 

licitante possui conhecimento do objeto relativo aos serviços 

requeridos, devendo contemplar a descrição das atividades para a 

execução do objeto. 

9.1.4. A abordagem, envolvendo todos os seus temas, deverá estar 

contida em páginas no formato A4, incluindo, quando houver, fotos, 

desenhos, tabelas, cronogramas etc. 

9.2. A proposta terá prazo de validade, não inferior a 120 (cento e vinte) 

dias da data da entrega da proposta. 

9.3. A Proposta de Técnica e Metodológica deverá discorrer sobre os 

seguintes itens pontuáveis: 

9.3.1. Proteção ambiental 

9.3.2. Prazo para início da operação; 

9.3.3. Prazo para implantação do sistema de bilhetagem eletrônica; 

9.3.4. Prazo para implantação do sistema de GPS; 

9.3.5. Projeto de Transportes – Estratégia de Implantação: 

9.3.5.1. Premissas da Estratégia; 
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9.3.5.2. Rede Proposta na 1ª Etapa; 

9.3.5.3. Rede Proposta na 2ª Etapa; 

9.3.5.4. Rede Proposta na 3ª Etapa; 

9.3.6. Projeto de Transportes - Avaliação da 2ª Etapa: 

9.3.6.1.  Dimensionamento Operacional; 

9.3.6.2. Previsão de Custos Operacionais; 

9.3.6.3. Comparação Benefício / Custo; 

9.3.7. Projeto de Transportes - Detalhamento Operacional: 

9.3.7.1. Quadros de marcha; 

9.3.7.2. Escalas diárias de motoristas; 

9.3.7.3. Escalas mensais de motoristas; 

9.3.7.4. Planilha de custos; 

9.3.8. Projeto de Transportes - Detalhamento Administrativo: 

9.3.8.1. Metodologia de registro de dados e de controle da operação realizada; 

9.3.8.2. Manutenção de Frota: 

9.3.8.3. Gestão de RH e qualidade: 

9.3.8.3.1. Critérios de recrutamento e seleção de pessoal; 

9.3.8.3.2. Critérios de treinamento de pessoal; 

9.3.8.4. Fluxo de dados e o sistema de processamento de informações; 

9.3.9. Programas de Certificações; 

9.3.10 Experiência 

9.3.10.1 Bilhetagem; 

9.3.10.2 Acessibilidade; 

9.3.10.3 Combustíveis limpos; 

9.3.10.4 Antiguidade 

9.4. Critérios de Julgamento das Propostas Técnica e Metodológica: 

9.4.1. Serão desclassificadas as propostas que omitirem ou não atenderem 

às exigências e requisitos previstos no edital, que impuserem 

condições não previstas no ato convocatório, as que apresentarem 

irregularidades, vícios ou defeitos que impossibilitem seu 

entendimento ou julgamento. 
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9.4.2. Fica facultado à Comissão de Licitação, a qualquer tempo, para a 

adequada análise e julgamento das propostas, consultar técnicos ou 

especialistas na área do objeto desta licitação, bem como proceder 

com diligências para verificar a veracidade dos documentos 

informações, sendo vedada a inclusão de novos documentos ou 

informações que deveriam constar originariamente na proposta. 

9.4.3. Após a avaliação das Propostas  Técnica e Metodológica, a 

Comissão de Licitação procederá à classificação das licitantes, 

atribuindo a pontuação final de cada proposta pela soma dos pontos 

obtidos pela licitante em cada um dos fatores previstos. 

9.4.3.1. Sendo o valor máximo da pontuação para a qualificação da Proposta 

Técnica e Metodológica igual a 1.350 (um mil trezentos e cinqüenta) 

pontos, serão desclassificadas aquelas que não alcançarem a nota 

mínima de 1000 (um mil) pontos. 

9.4.3.2. A atribuição de nota ZERO para qualquer dos quesitos 

automaticamente desclassificará a licitante. 

9.4.4. Na hipótese de ocorrer a inabilitação de todas as licitantes ou a 

desclassificação de todas as propostas, fica facultado à Comissão 

de Licitação fixar o prazo de oito dias úteis para que estas 

apresentem nova proposta. 

9.4.5. Cabe assinalar que as propostas são compromissos formais 

assumidos pela proponente, cujo inadimplemento, por ocasião da 

execução contratual, ocasionará penalidades à Concessionária. 

9.4.6. A avaliação técnica da licitante se dará através da Nota Técnica 

Final, obtida da soma das Notas Técnicas nº 01, 02, 03, 04 e 05, 

apuradas de acordo com os critérios a seguir definidos:  

 

NTF = NT 01 + NT 02 + NT 03 + NT 04 + NT 05 
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9.4.6.1. NOTA TÉCNICA Nº 01: PROTEÇÃO AMBIENTAL (300 

PONTOS). 

DESCRIÇÃO  PONTOS 

 
Todos os Veículos movidos exclusivamente 
a etanol 

300 

NT 01 
Todos os Veículos movidos exclusivamente 
a GNV 

200 

 
Todos os Veículos movidos a Diesel ou 
Biodiesel 

100 

 

Anexar declaração da proponente com indicação de conteúdo, 

especificações e prazos de disponibilidade dos itens exigidos.  

A Nota Técnica nº 01 será o resultado apurado da NT 01. 

 

NT 01 

 

9.4.6.2. NOTA TÉCNICA Nº 02: PRAZOS (300 PONTOS).  

NOTA PARCIAL Nº. 02.01: Prazo para início de Operação, após a 

assinatura do contrato (100 pontos) 

DESCRIÇÃO  PONTOS 

 Até 90 dias 100 

NP 02.01 91 a 120 dias 50 

 121 a 150 dias 30 

 Mais de 150 dias 0 

 

Anexar declaração da proponente de compromisso de disponibilidade 

de área compatível para a implantação de garagem, vinculada à 

prestação dos serviços de operação dentro do município. 

NOTA PARCIAL Nº. 02.02: Prazo de operação de cobrança com 

Bilhetagem Eletrônica (100 pontos) 
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DESCRIÇÃO  PONTOS 

 Até 90 dias 100 

NP 02.02 91 a 120 dias 50 

 121 a 150 dias 30 

 Mais de 150 dias 0 

 

NOTA PARCIAL Nº. 02.03: Prazo de operação de controle com 

dispositivos para localização geográfica (GPS) (100 pontos) 

DESCRIÇÃO  PONTOS 

 Até 90 dias 100 

NP 02.03 91 a 120 dias 50 

 121 a 150 dias 30 

 Mais de 150 dias 0 

 

Anexar declaração da proponente com indicação de conteúdo, 

especificações e prazos de disponibilidade dos itens exigidos nas 

Notas Parciais nos 2.02 e 2.03. 

A Nota Técnica nº 02 será o resultado da soma das Notas Parciais: 

NT 02 = NP 02.01 + NP 02.02 + NP 02.03 

 
 

9.4.6.3. NOTA TÉCNICA Nº 03: PROJETO DE TRANSPORTES (200 

PONTOS).  

PARTE 1 – ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO (40 pontos) 

NOTA PARCIAL Nº 03.01: Premissas da Estratégia (10 pontos) 

O proponente deverá elaborar uma estratégia de implantação, 

partindo da Rede Atual, e, em 03 (três) Etapas de Adequação 

sucessivas, atingir a Rede de Transição prevista neste Edital. 

Por definição, cada Etapa de Adequação poderá conter apenas linhas 

da Rede Atual e linhas da Rede de Transição, sendo, portanto uma 

combinação de linhas componentes de cada uma das duas redes. 

Neste item de pontuação, a proponente deverá apresentar: 
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� Os critérios que julga mais adequados seguir para a divisão em 
etapas da implantação, com suas justificativas; 

� As providências do setor público necessárias para viabilizar a 
estratégia. 

DESCRIÇÃO  PONTOS 

 Apresentou todos os quesitos 10 

NP 03.01 Apresentou 1 quesito  5 

 Não apresentou 0 

 

NOTA PARCIAL Nº 03.02: Rede Proposta da 1ª Etapa (10 pontos) 

A proponente relacionará, para esta Etapa, quais as linhas da Rede 

Atual e quais as linhas da Rede de Transição que pretende operar, 

cuidando para que todo o atendimento oferecido pela Rede Atual seja 

mantido. 

Ou seja, cada bairro deverá continuar a ter, no mínimo, o mesmo 

número de lugares oferecidos nas horas–pico e no dia inteiro, para 

cada um dos destinos atualmente disponíveis. 

A proponente relacionará: 

� Linhas da Rede Atual (com os códigos atuais); 

� Linhas da Rede de Transição (com os códigos de Transição). 

DESCRIÇÃO  PONTOS 

 Apresentou todos os quesitos 10 

NP 03.02 Apresentou 1 quesito  5 

 Não apresentou 0 

 

NOTA PARCIAL Nº 03.03: Rede Proposta da 2ª Etapa (10 pontos)  

A proponente relacionará, para esta Etapa, quais as linhas da Rede 

Atual e quais as linhas da Rede de Transição que pretende operar, 

cuidando para que todo o atendimento oferecido pela Rede Atual seja 

mantido. 
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Ou seja, cada bairro deverá continuar a ter, no mínimo, o mesmo 

número de lugares oferecidos nas horas–pico e no dia inteiro, para 

cada um dos destinos atualmente disponíveis. 

A proponente relacionará: 

� Linhas da Rede Atual (com os códigos atuais); 

� Linhas da Rede de Transição (com os códigos de Transição). 

DESCRIÇÃO  PONTOS 

 Apresentou todos os quesitos 10 

NP 03.03 Apresentou 1 quesito 5 

 Não apresentou 0 

 
NOTA PARCIAL Nº 03.04: Rede Proposta da 3ª Etapa (10 pontos)  

A proponente relacionará, para esta Etapa, quais as linhas da Rede 

Atual e quais as linhas da Rede de Transição que pretende operar, 

cuidando para que todo o atendimento oferecido pela Rede Atual seja 

mantido. 

Ou seja, cada bairro deverá continuar a ter, no mínimo, o mesmo 

número de lugares oferecidos nas horas–pico e no dia inteiro, para 

cada um dos destinos atualmente disponíveis. 

A proponente relacionará: 

� Linhas da Rede Atual (com os códigos atuais); 

� Linhas da Rede de Transição (com os códigos de Transição). 

DESCRIÇÃO  PONTOS 

 Apresentou todos os quesitos 10 

NP 03.04 Apresentou 1 quesito 5 

 Não apresentou 0 
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PARTE 2 – AVALIAÇÃO DA 2ª ETAPA (50 pontos) 

NOTA PARCIAL Nº 03.05: Dimensionamento Operacional (20 

pontos) 

A proponente deverá dimensionar a rede da 2ª Etapa de implantação 

por ela proposta. 

Parte-se do princípio que apenas pertencem a uma linha viagens com 

itinerários idênticos entre si; os desdobramentos e variações de 

viagens específicas (reforços, bifurcações, retornos etc) são linhas à 

parte.  

Cada linha será caracterizada, pela proponente, pela entrega de:  

� Sequência de vias públicas percorridas (itinerário);  

� Mapa gráfico, em escala, do itinerário, sobre mapa viário da 
cidade, de forma ao tamanho não exceder o formato A4;  

� Horários de partida e de chegada de cada viagem proposta, em 
cada terminal (TP e TS), para Dias Úteis, sábados e 
domingos/feriados;  

� Tecnologia (tipo de ônibus) mais adequada ao tipo de serviço;  

� Pré-dimensionamento da frota necessária, número de horas em 
operação e do número de quilômetros rodados.  

 
DESCRIÇÃO  PONTOS 

 Apresentou todos os quesitos 20 

NP 03.05 Apresentou pelo menos 3 quesitos 10 

 Apresentou menos de 3 quesitos  0 

 
NOTA PARCIAL Nº 03.06: Previsão de Custos da 2ª Etapa (10 

pontos) 

A proponente deverá apresentar seu cálculo estimativo dos custos 

operacionais associados à rede proposta no item anterior.  

A metodologia de apresentação deverá ser a mesma usada na 

Planilha de Referência do Projeto Básico (Metodologia GEIPOT), 

apresentando-se: 
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� Custo operacional; e  

� Custo de capital.  

DESCRIÇÃO  PONTOS 

 Apresentou todos os quesitos 10 

NP 03.06 Apresentou pelo menos 1 quesito 5 

 Não apresentou 0 

 
 

NOTA PARCIAL Nº 03.07:. Comparação Benefício/Custo (20 

pontos)  

A comparação Benefício/Custo deve ser feita entre a situação atual e 

a situação com a rede da 2ª Etapa, e deverá ser feita excluindo-se os 

tributos nos cálculos (ou seja, a análise será feita ao "custo de fator", 

uma vez que os tributos representam transferências de renda 

internamente à sociedade).  

Como "Custo", o item obrigatório a ser considerado, é a variação 

positiva dos investimentos.  

Como "Benefícios", no mínimo deverão ser avaliados:  

� Redução do custo operacional; e 

� Ganho de tempo dos passageiros.  

 
DESCRIÇÃO  PONTOS 

 Apresentou todos os quesitos 20 

NP 03.07 Apresentou pelo menos 1 quesito 10 

 Não apresentou 0 
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PARTE 3 – DETALHAMENTO OPERACIONAL (40 pontos) 

NOTA PARCIAL Nº 03.08: Quadros de Marcha (10 pontos) 

Considerando-se os quadros de horários de partidas para cada linha, 

definidos no quesito Prognóstico, Nota Parcial nº 03.07, a proponente 

deverá detalhar:  

� Para dias úteis, sábados e domingos, exatamente qual a 

sequência de viagens que cada carro fará.  

A distribuição das viagens das linhas por carro deverá ser otimizada, 

de forma a minimizar o número de carros, inclusive através do 

aproveitamento de um mesmo carro em diversas linhas.  

� Para maior clareza, os quadros de marcha deverão ser 

apresentados também sob forma gráfica, permitindo a visualização 

simultânea de todas as viagens diárias de qualquer conjunto de 

linhas que tenha aproveitamento mútuo de carros.  

 
DESCRIÇÃO  PONTOS 

 Apresentou todos os quesitos 10 

NP 03.08 Apresentou pelo menos 1 quesito 5 

 Não apresentou 0 

 
NOTA PARCIAL Nº 03.09: Escalas diárias de motoristas (10 

pontos) 

A proponente deverá desdobrar cada quadro de marcha de veículo 

(para dia útil, sábado e domingo), definido no quesito anterior, em 

jornadas de trabalho diárias de motoristas compatíveis com a 

legislação trabalhista.  

Cada escala diária de trabalho deverá ser apresentada indicando:  

� Total de horas com adicional noturno;  

� Local/hora de apresentação;  

� Hora/linha da primeira viagem;  
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� Hora/linha da última viagem;  

� Local/hora de encerramento;  

� Total de horas normais;  

� Total de horas extras.  

DESCRIÇÃO  PONTOS 

 Apresentou todos os quesitos 10 

NP 03.09 Apresentou pelo menos 4 quesitos 5 

 Apresentou menos de 4 quesitos 0 

 
NOTA PARCIAL Nº 03.10. Escalas Mensais de Motoristas (10 

pontos) 

A montagem de escalas mensais deverá otimizar o número total de 

motoristas e de horas extras pagas, e deverá aproveitar ao máximo as 

reduções de frota possíveis aos sábados e domingos.  

A proponente deverá:  

� Compor cada escala mensal de trabalho (que corresponderá à 
vaga de trabalho de um indivíduo), agregando as diversas escalas 
diárias compostas no quesito anterior, e mais as necessárias 
folgas, sempre respeitando a legislação trabalhista.  

� Apresentar o custo final da escala mensal de todos os motoristas, 
inclusive folguistas.  

DESCRIÇÃO  PONTOS 

 Apresentou todos os quesitos 10 

NP 03.10 Apresentou pelo menos 1 quesito 5 

 Não apresentou 0 

 
NOTA PARCIAL Nº 03.11. Planilhas de Custos (revisadas) (10 

pontos) 

Considerando-se o detalhamento dos Quadros de Marcha e das 

Escalas de Trabalho, a proponente deverá revisar as estimativas de 

custo operacional por tecnologia, e montar duas planilhas de custo 

com parâmetros mais precisos, por tipo de veículo: 

� Planilha GEIPOT; 
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� Planilha Semestral.  

As Planilhas Semestrais devem estimar cada grupo de despesas 

operacionais, variando semestre a semestre em função da evolução, 

dentro do contrato, dos volumes de oferta (considerando a data-base 

da tarifa de referência). 

 
DESCRIÇÃO  PONTOS 

 Apresentou todos os quesitos 10 

NP 03.11 Apresentou pelo menos 1 quesito 5 

 Não apresentou 0 

 
 

PARTE 4 – DETALHAMENTO ADMINISTRATIVO (70 pontos) 

Para efeito de eliminação de qualquer subjetividade no julgamento do 

Capítulo 4 (Detalhamento Administrativo) são apresentadas as 

exigências detalhadas para que se considerem atendidos os itens do 

Edital.  

NOTA PARCIAL Nº 03.12: Metodologia de Registro de Dados e 

Controle (10 pontos) 

NP 03.12. – Operação  

O sistema de cobrança eletrônica, com possibilidade de 

acompanhamento georeferenciado (GPRS) está especificado neste 

Edital.  

Os dados que permitem o controle da operação de uma determinada 

linha são, no mínimo:  

� Número de passageiros embarcados, por tipo, por hora/minuto.  

� Posição do ônibus (em Latitude e Longitude), por hora/minuto.  

Um sistema "em tempo real" envolve o processamento dos dados, na 

medida em que vão surgindo, e a geração instantânea de indicadores 

e gráficos de acompanhamento operacional. 
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O processamento pode ser descentralizado (no ônibus) ou 

centralizado, mas sempre envolverá uma eficiente estrutura de 

comunicação veículos/central.  

Considerar-se-á atendido o quesito, se a proponente apresentar:  

� Especificação dos equipamentos de apuração de passageiros e de 
posição (Latitude/Longitude) a bordo.  

� Especificação dos equipamentos e software de armazenamento 
dos dados a bordo.  

� Especificação dos equipamentos e software de transmissão de 
dados veículo/central.  

� Especificação dos equipamentos e software de processamento de 
dados operacionais.  

DESCRIÇÃO  PONTOS 

 
Apresentou e detalhou todas as 
especificações do sistema 

10 

NP 03.12 
Apresentou pelo menos 2 especificações 
do sistema 

5 

 
Apresentou 1 especificação do sistema ou 
não apresentou 

0 

 
 

NOTA PARCIAL Nº 03.13: Manutenção de Frota (10 pontos) 

NP 03.13. – Frota  

O quesito Manutenção da Frota será considerado atendido, se a 

proponente apresentar:  

� Como "Atividades", as seguintes ações preventivas programáveis:  

− Inspeções visuais; 

− Inspeções com instrumentos especiais;  

− Lubrificações;  

− Ajustes, realinhamentos e reapertos;  

− Troca preventiva de componentes;  

− Reforma preventiva de componentes.  
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� Como "Sistemas", no mínimo:  

− Potência (motor e sua alimentação);  

− Transmissão (câmbio, diferencial, eixos motores);  

− Direção (direção, eixos não motores);  

− Suspensão; 

− Frenagem; 

− Rodagem;  

− Sistema Hidráulico; 

− Sistema Elétrico  

− Sistemas Eletrônicos Especiais; 

− Carroceria. 

� Como "Especialidade de Mecânico", no mínimo:  

− Mecânico Oficial; 

− Eletricista Oficial; 

− Funileiro Oficial; 

− Tapeceiro Oficial; 

− Borracheiro Oficial; 

− Ajudante de Mecânico. 

DESCRIÇÃO  PONTOS 

NP 03.13 

Apresentou relação de atividades por 
sistema/ conjunto veicular e respectivas 
periodicidades e detalhou a carga horária 
de mecânico por especialidade, para cada 
atividade. 

10 

Apresentou relação de atividades por 
sistema/ conjunto veicular e respectivas 
periodicidades 

5 

Não apresentou 0 
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NOTA PARCIAL Nº 03.14: Gestão de RH (20 pontos) 

NP 03.14.01. – Critérios de recrutamento e seleção de pessoal  

O quesito Critérios de Recrutamento e Seleção será considerado 

atendido, se for observada a seguinte lista de funções:  

� Motorista  

� Cobrador  

� Fiscais  

� Mecânico oficial  

� Eletricista oficial  

� Ajudante de mecânica  

� Chefe/Gerente/Encarregado de tráfego 

� Chefe/Gerente/Encarregado de manutenção 

� Chefe/Gerente/Encarregado administrativo 

� Analista/Auxiliar de recursos humanos 

� Analista/Auxiliar de informática 

� Analista/Auxiliar financeiro  

Relativamente aos critérios de recrutamento e seleção, serão 

exigidos, no mínimo:  

� Nível de escolaridade básica requerida;  

� Cursos de especialização desejáveis; 

� Tipo de ocupação anterior desejável;  

� Tempo de experiência desejável.  

Quanto ao conteúdo do(s) teste(s) de seleção para motoristas, 

cobradores, fiscais e mecânicos, deverão ser anexadas cópias de 

exemplos preenchidos dos próprios formulários de teste.  



 
 

1.  

 

STT – Av. Gilberto Dini, 19, - Bom Clima – Guarulhos – SP – CEP 07122-210 – Fone: 0 (XX) 11 2475-6999 

 

 

52 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

Secretaria de Transportes e Trânsito 

 
DESCRIÇÃO  PONTOS 

NP 03.14.01 

Apresentou critérios de recrutamento e 
seleção de pessoal para todas as funções, 
mais o conteúdo dos testes de seleção, no 
mínimo para motoristas, cobradores, 
fiscais e mecânicos 

10 

 
Apresentou critérios de recrutamento e 
seleção de pessoal para todas as funções 

5 

 Não apresentou 0 

 
NP 03.14. 02. – Critérios de treinamento de pessoal  

O quesito Critérios de Treinamento será considerado atendido, se a 

relação de cargos/funções observadas para a formulação de Critérios 

Gerais for a mesma do quesito 03.14.01.  

Os Critérios Gerais, que valem 5 pontos, a serem observados, são 

no mínimo:  

� Tópicos do Treinamento: listagem dos assuntos a serem 
ministrados, com descrição sumária de cada um (máximo de 50 
palavras).  

� Carga Horária: número de horas x aula a serem ministradas a 
cada treinamento, em cada tópico.  

� Instrutor: qualificação do instrutor de cada tópico (no mínimo, 
formação e experiência).  

Para atendimento da pontuação máxima (10 pontos), será exigida no 

Conteúdo do Treinamento, que valem 5 pontos, as cópias das 

apostilas de treinamento para motorista, cobrador, fiscais e 

mecânicos.  
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DESCRIÇÃO  PONTOS 

NP 03.14.02 

Apresentou os critérios de treinamento de 
pessoal através de descrição geral 
(tópicos, carga horária e instrutor) do 
treinamento e/ou capacitação de cada 
cargo, mais o conteúdo (apostila de 
treinamento) no mínimo para motorista, 
cobradores, fiscais e mecânicos. 

10 

 

Apresentou os critérios de treinamento de 
pessoal através de descrição geral 
(tópicos, carga horário e instrutor) do 
treinamento e/ou capacitação de cada 
cargo. 

5 

 Não apresentou 0 

 
NOTA PARCIAL Nº 03.15. Fluxo de Dados e Processamento de 

Informações (30 pontos) 

Para o atendimento do quesito Fluxo de Dados e Processamento de 

Informações, que valem 10 pontos, serão exigidos, no mínimo:  

� Fontes de apuração dos seguintes dados:  

− Passageiros transportados, por meia viagem (um sentido) de 
cada linha, por tipo de passagem; 

− Horário de Início e Horário de Fim de cada meia viagem, de 
cada linha;  

− Prefixo do ônibus, e matrícula dos operadores, para cada meia 
viagem, de cada linha;  

− Custos de aplicação de materiais (combustíveis, lubrificantes, 
pneus, peças, etc.) e de serviços (mão de obra interna e 
externa à empresa), por veículo e por mês.  

� Relatórios Mensais Básicos:  

− Passageiros, por tipo, por horário de operação, por linha, por 
dia-tipo;  

− Receita, por linha, por dia tipo;  

− Tempo de viagem, por horário, por sentido, por linha e por dia-
tipo;  

− Horas de operadores trabalhadas, por tipo de operador, por 
linha;  
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− Km rodados, por dia-tipo, por linha, por tipo de ônibus; 

− Custos mensais, por tipo de ônibus, para combustíveis, 
lubrificantes, pneus, peças, mão de obra de manutenção 
interna, serviços externos.  

� Indicadores Gerenciais:  

− Cruzamento, dois a dois, dos valores de Receita, Passageiros, 
Horas trabalhadas por motorista, km rodados e Custos de 
materiais e serviços (exemplo: Receita/Passageiro, 
Receita/Horas, Horas/Quilômetro e etc).  

Para atendimento da pontuação máxima (30 pontos), será exigida a 

descrição do sistema informatizado de suporte, que valem 20 

pontos, contendo, no mínimo:  

� Especificação do hardware (equipamentos físicos utilizados);  

� Quantificação dos equipamentos especificados, para o 
atendimento ao sistema de transporte proposto;  

� Especificação do banco de dados utilizado;  

� Características gerais do software utilizado (autor, linguagem, 
plataforma de suporte, conexão com internet);  

� Detalhamento sucinto dos módulos funcionais do sistema (no 
máximo 100 palavras por módulo);  

� Apresentação gráfica, mostrando o fluxo das principais 
informações (receita, passageiros, horas, km rodados, custos) e a 
geração dos principais relatórios, entre os módulos funcionais do 
sistema.  

DESCRIÇÃO  PONTOS 

NP 03.15 

Apresentou as principais fontes de 
dados, os principais relatórios 
produzidos, os indicadores gerenciais 
utilizados, mais a descrição completa 
do(s) sistema(s) informatizado(s) de 
suporte; 

30 

 

Apresentou as principais fontes de 
dados, os principais relatórios 
produzidos, os indicadores gerenciais 
utilizados 

10 

 Não apresentou 0 
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A Nota Técnica nº 03 será o resultado da soma das Notas Parciais: 

NT 03 = NP 03.01 + NP 03.02 + NP 03.03+ NP 03.04+ 

NP 03.05+ NP 03.06+ NP 03.07+ NP 03.08+ NP 03.09+ 

NP 03.10+ NP 03.11+ NP 03.12+ NP 03.13+ NP 03.14+ 

NP 03.15 

 

9.1.1.1. NOTA TÉCNICA Nº 04: PROGRAMA DE CERTIFICAÇÕES (200 

PONTOS). 

 

DESCRIÇÃO  PONTOS 

 
Já tem e comprova certificados: ISO 
9001, ISO 14000 e OHSAS 18000 

200 

NT 04 
Já tem e comprova certificados: ISO 
9001e ISO 14000 

100 

 
Apresentou plano e orçamento para 
certificação ISO 9001 e ISO 14000  

50 

 Não apresentou 0 

 

Nesta fase, basta uma declaração da proponente, contendo o 

plano e o valor do orçamento previsto ou a declaração de que já 

é certificado. 

A Nota Técnica nº 04 será o resultado apurado da NT 04. 

NT 04 

 

9.1.1.2. NOTA TÉCNICA Nº 05: EXPERIÊNCIA (350 PONTOS). 

NOTA PARCIAL Nº 05.01. Bilhetagem (100 pontos) 

A pontuação referente à experiência na operação com sistema de 

bilhetagem eletrônica será calculada segundo a tabela abaixo, 

considerando-se o número de veículos operados e o tempo de 

operação, em meses. 
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NP 05.01 

TEMPO DE OPERAÇÃO COM BILHETAGEM (em meses) 

Nº 

Veículos 
0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 61-72 73-84 85-96 96-120 >120 

1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11-20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21-30 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 
31-40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
41-50 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 
>50 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 

 

Anexar declaração do proponente indicando o nº. de veículos 

equipados e o tempo de operação com bilhetagem. 

NOTA PARCIAL Nº 05.02. Carros Adaptados a Cadeirantes (100 

pontos) 

A pontuação referente à experiência na operação com veículos 

adaptados será calculada segundo a tabela abaixo, considerando-se o 

número de veículos operados e o tempo de operação, em meses. 

 

NP 05.02 

TEMPO DE OPERAÇÃO COM CARROS ADAPTADOS (em meses) 

Nº 

Veículos 
0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 61-72 73-84 85-96 96-120 >120 

1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11-20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21-30 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 
31-40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
41-50 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 
>50 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 

 

Anexar declaração do proponente de indicando o nº. de veículos 

equipados e o tempo de operação com carros adaptados. 

NOTA PARCIAL Nº 05.03. Combustíveis Limpos (50 pontos) 

A proponente deverá apresentar experiência com operação de 

utilização de combustíveis menos poluentes. 
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Para efeito de julgamento serão considerados o GNV (gás natural 

veicular), o Biodiesel em dois tipos de misturas a 5% (B5) ou 2% (B2), 

o Sistema Híbrido e o etanol.  

A pontuação referente ao uso do combustível menos poluente será 

obtida por meio da experiência na operação de utilização de 

combustíveis menos poluentes segundo a tabela abaixo, 

considerando-se o número de veículos operados e o tempo de 

operação, em meses. 

NP 05.03 

TEMPO DE OPERAÇÃO COM COMBUSTÍVEIS LIMPOS (em meses) 

Nº 

Veículos 
0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 61-72 73-84 85-96 96-120 >120 

1-10 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 
11-20 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 
21-30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
31-40 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
41-50 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
>50 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 

Anexar declaração do proponente de indicando o nº. de veículos 

equipados e o tempo de operação com combustíveis limpos. 

NOTA PARCIAL Nº 05.04. Antiguidade (100 pontos) 

A pontuação referente à experiência com linhas de transportes 

coletivos regulares será calculada segundo a tabela abaixo, 

considerando-se o número de linhas operadas e o tempo de 

operação, em meses. 

NP 05.04 

TEMPO DE OPERAÇÃO COM LINHAS (em meses) 

Nº Linhas 0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 61-72 73-84 85-96 96-120 >120 

1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11-20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21-30 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 
31-40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
41-50 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 
>50 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 
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Anexar declaração do proponente de indicando o nº. de linhas 

operadas e o tempo de operação nas linhas. 

A Nota Técnica nº 05 será o resultado da soma das Notas Parciais: 

NT 05 = NP 05.01 + NP 05.02 + NP 05.03+ NP 05.04 

 

 

CAPÍTULO X - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 03 – PROPOSTA 

COMERCIAL 

10.1. O ENVELOPE nº. 03 - Proposta Comercial deverá atender aos 

requisitos especificados neste Edital e em seus Anexos, apresentado 

em uma única via. 

10.2. A Proposta Comercial de valor de outorga será apresentada mediante 

a declaração do valor a ser pago para assinatura do contrato, para 

execução do serviço dentro da área, observado o valor mínimo 

estabelecido abaixo: 

 

Área Valor Mínimo de Outorga R$ 

1  6.034.544,00 

2  5.890.324,00 

3  5.167.738,00 

 

10.3.  A proposta terá prazo de validade, não inferior a 120 (cento e vinte) 

dias da data da entrega da proposta. 

10.4.  A proposta comercial deverá conter o Valor da Proposta para a área 

de concessão na modalidade Estrutural, com valor de outorga 

apresentado em reais (R$), tendo como base o mês de abril de 2010 

para apresentação da proposta em algarismos e por extenso, com 

duas casas decimais. 
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10.5.  A Proposta de Valor de Outorga deverá ser digitada e impressa em 

papel timbrado da proponente, observando o modelo constante do 

Anexo IX, em uma única via, redigida em português, sem emendas, 

rasuras, ressalvas ou entrelinhas e devidamente datada e assinada na 

última folha e rubricada nas demais pelo seu representante legal ou 

procurador devidamente qualificado. 

10.5.1. Ocorrendo divergência entre valores numéricos e literais, 

prevalecerão os redigidos por extenso. 

10.5.2. O valor constante da proposta da licitante será de sua exclusiva 

responsabilidade, a partir de estudos próprios, não cabendo ao 

Poder Público qualquer responsabilidade pelo valor apresentado ou 

a obrigação de garantir quantidade mínima de passageiros para 

proporcionar rentabilidade ao operador. 

10.5.3. Serão desclassificadas propostas que apresentem valor de outorga 

inferior ao mínimo estabelecido no subitem 10.2. 

10.5.4.  Pelo direito de prestar os serviços objeto desta concorrência, a 

Concessionária deverá pagar ao Poder Concedente o valor de 

outorga oferecido, na forma de sua proposta, a ser pago 

previamente ao ato da assinatura do contrato de concessão. 

10.5.5. O valor pago pela outorga reverterá para o Fundo Municipal de 

Transportes e Trânsito - FMTT e será aplicado em investimentos no 

sistema de transportes, incluindo a construção de terminais, 

corredores exclusivos ou preferenciais para o transporte coletivo, 

estações de transferência e outros projetos de infraestrutura, bem 

como em ações operacionais e de gestão, com a finalidade de 

garantir melhor desempenho da circulação do serviço de transporte 

coletivo urbano, sua racionalidade e produtividade, bem como 

melhorar a qualidade do serviço oferecido ao cidadão. 
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10.6. O proponente deverá, também, preencher as planilhas indicadas no 

Anexo VIII (Fluxo de Caixa), justificando a proposta ofertada. 

 

CAPÍTULO XI – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 

ENVELOPES 

11.1. No dia, hora e local determinados no preâmbulo deste Edital, na sala 

de licitações da Secretaria de Transportes e Trânsito – STT, em 

sessão pública, a Comissão Especial de Licitação adotará o seguinte 

procedimento: 

11.1.1. A Comissão Especial de Licitação lavrará atas circunstanciais, 

registrando todos os fatos praticados no decorrer do processo de 

concorrência pública. Quaisquer observações das licitantes somente 

serão registradas em ata quando forem formuladas por escrito, das 

quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento 

geral. 

11.1.2. As sessões serão realizadas com a participação dos membros da 

Comissão Especial de Licitação e dos representantes de cada 

licitante, previamente credenciados. 

11.1.2.1. A ausência de representante credenciado da proponente impedirá que 

haja manifestação em sua defesa. 

11.1.3. A Comissão Especial de Licitação receberá os ENVELOPES Nº. 01 

– Documentos de habilitação, ENVELOPE nº. 02 –  Proposta 

Técnica e Metodológica e ENVELOPE Nº. 03 – Proposta Comercial -  

que serão rubricados ainda fechados pelos membros da Comissão e 

pelos representantes das Proponentes presentes, constituídos na 

forma prevista neste Edital e que o queiram fazer. Não serão 

recebidos Envelopes depois da hora aprazada. 
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11.1.4. Ato contínuo serão abertos os ENVELOPES nº. 01 recebidos, 

rubricados os documentos neles contidos, sendo conservados 

intactos e sob a guarda da Comissão Especial de Licitação os 

ENVELOPES de nº. 02 – Proposta Técnica e Metodológica e os 

ENVELOPES de nº. 03 – Proposta Comercial. 

11.1.5. A Comissão Especial de Licitação examinará os documentos dos 

ENVELOPES nº. 01 –  documentos de habilitação, de acordo com 

as exigências deste Edital, sendo inabilitadas as Proponentes que 

apresentarem documentação incompleta, em desacordo com o 

solicitado, com borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamento, 

emendas, ressalvas ou omissões, ou não atingirem as exigências 

dos itens 8.1, 8.2., 8.3, e 8.4. 

11.1.6. Comparecendo à licitação numero elevado de licitantes, a comissão 

de licitação poderá determinar o adiamento da sessão, de modo a 

permitir uma análise acurada dos documentos de habilitação, 

comunicando às licitantes do resultado mediante publicação no 

Diário Oficial do Município ou Sessão Pública, na qual dar-se-á 

conhecimento formal do resultado de habilitação aos interessados. 

11.1.7. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, os ENVELOPES de 

nº. 02 – Proposta Técnica e Metodológica e os ENVELOPES de nº. 

03 – Proposta Comercial devidamente lacrados e rubricados 

permanecerão em poder da Comissão Especial de Licitação. 

11.1.8. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas, a comissão poderá fixar 

o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação, com base no que dispõe o parágrafo 3º do art. 48 da 

Lei º 8.666/93. 

11.1.9. Encerrada a fase de habilitação, após decididos os recursos, ou 

transcorrido o prazo sem que tenham sido interpostos, ou havendo 
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renúncia expressa de todas as licitantes ao direito de recorrer, os 

Envelopes nº. 02 – Proposta Técnica e Metodológica e os Envelopes 

nº. 03 – Proposta Comercial serão devolvidos às proponentes 

inabilitadas e o Presidente da Comissão Especial de Licitação 

poderá determinará nova sessão para abertura dos  ENVELOPES 

de nº. 02 – Proposta Técnica e Metodológica e dos ENVELOPES de 

nº. 03 – Proposta Comercial.  

11.1.10. Serão inabilitadas as Licitantes que tenham sido declaradas 

inidôneas ou proibidas de contratar com a Administração Pública 

Federal, do Distrito Federal, Estados e Municípios, nos termos dos 

incisos III e IV do artigo 87, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações. 

11.1.11. Serão inabilitadas as Licitantes que estejam cumprindo a 

penalidade de suspensão temporária de participar de licitações ou 

de contratar com a Administração Pública de qualquer esfera de 

governo. 

11.1.12. Comunicado o resultado do julgamento da habilitação e 

transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou caso tenha 

havido desistência expressa das Licitantes, ou ainda, após o 

julgamento dos recursos interpostos, iniciar-se-á a sessão pública de 

abertura dos ENVELOPES nº. 02 – Proposta Técnica e 

Metodológica, das Proponentes habilitadas, de cada uma das áreas 

de concessão, abertos sequencialmente da área 01 a 03, na sessão 

previamente anunciada.  

11.1.13. Os ENVELOPES nº. 02 – Proposta Técnica e Metodológica das 

Proponentes habilitadas, de cada uma das áreas de concessão 

serão abertos, sequencialmente, da área 01 (um) a 03 (três), na 

sessão previamente anunciada, sendo rubricada a via original dos 

documentos neles contidos. 
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11.1.14. Havendo necessidade, a Comissão Especial de Licitação poderá 

suspender a sessão para análise dos documentos apresentados e 

promover o julgamento das Propostas Técnicas e Metodológicas 

para fins de qualificação. 

11.1.15. As Propostas Técnicas e Metodológicas apresentadas em 

desconformidade com o disposto neste Edital e seus Anexos serão 

desclassificadas. 

11.1.16. Serão qualificadas todas as Propostas Técnicas e Metodológicas 

que obtiverem pontuação mínima equivalente a 1000 (um mil 

pontos). 

11.1.17. Comunicado o resultado do julgamento da Proposta Técnica e 

Metodológica e transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou 

caso tenha havido desistência expressa das Licitantes, ou ainda, 

após o julgamento dos recursos interpostos, iniciar-se-á a sessão 

pública de abertura dos ENVELOPES nº. 03 – Proposta Comercial, 

de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos neste Edital.  

11.1.18. Os ENVELOPES nº. 03 – Proposta Comercial,  consistente na 

proposta de valor da outorga bem como todos os seus documentos 

serão rubricados pelos membros da Comissão Especial de Licitação 

e pelos representantes das licitantes presentes à sessão. 

11.1.19. Havendo necessidade, a Comissão Especial de Licitação poderá 

suspender a sessão para análise das propostas apresentadas, 

sendo designada nova data para a qual as licitantes serão 

devidamente convocadas. 

11.1.20. O julgamento da Proposta Comercial será objetivo, considerada 

vencedora a licitante que apresentar a melhor oferta de pagamento 

pela outorga, dentro de cada área, desde que tenham sido 

obedecidas as condições estabelecidas neste Edital. 
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11.1.21. As propostas serão classificadas em ordem decrescente de valor 

de outorga oferecido, sendo declarada vencedora a licitante que 

oferecer maior valor de outorga em cada área.   

11.1.22. Após o resultado final da concorrência, será aberto prazo para 

eventuais recursos e contra-razões das Proponentes, de acordo com 

o prescrito em lei, sendo que posteriormente, o processo será 

encaminhado ao Secretário de Transportes e Trânsito para 

homologação do resultado final. 

11.1.23. No caso de empate, o certame será decidido por sorteio, 

observado, se couber, o § 2º do art. 45, da Lei Federal nº. 8.666/93, 

e alterações, a se realizar em sessão pública, para a qual as 

licitantes serão devidamente convocadas. 

11.1.24. A Comissão Especial de Licitação divulgará os resultados das 

etapas de HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E 

METODOLÓGICA e PROPOSTA COMERCIAL, por meio de 

publicação no Diário Oficial do Município de Guarulhos.  

11.1.25. Fica assegurado à Comissão Especial de Licitação ou 

Autoridade Superior, o direito de realizar diligências, a qualquer 

tempo, exigindo que a Licitante apresente esclarecimentos ou 

complementação da instrução do processo, vedada, contudo, a 

solicitação de qualquer documento que, originariamente, deveria 

constar da documentação de Habilitação ou da Proposta Técnica e 

Metodológica. 

 

CAPÍTULO XII - DOS RECURSOS 

12.1. Qualquer licitante poderá recorrer ao Senhor Secretário de Transportes 

e Trânsito das decisões da Comissão Especial de Licitação, referentes 
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à sua inabilitação ou habilitação de outra concorrente, bem como do 

resultado do julgamento da Proposta Técnica e  Metodológica e 

Proposta Comercial. 

12.2. O recurso deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados da divulgação da decisão ou da lavratura da ata, perante a 

Comissão Especial de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão 

ou encaminhá-lo ao Senhor Secretário de Transportes e Trânsito, 

devidamente informado. 

12.3. O recurso contra a habilitação ou inabilitação será recebido com efeito 

suspensivo, podendo-se, ainda, atribuir a mesma eficácia aos demais 

recursos, caso o Senhor Secretário de Transportes e Trânsito assim 

entender conveniente, por provocação ou não da Comissão Especial 

de Licitação. 

12.3.1. Enquanto não decidido o recurso a que se der efeito suspensivo, 

não será efetivada a adjudicação das propostas. 

12.4. Interposto o recurso, a Comissão Especial de Licitação comunicará às 

licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados da intimação limitados a discussão ao objeto recorrido. 

12.5. No decorrer do prazo de recurso ou impugnação será aberta vista dos 

autos às licitantes que a solicitarem, independente de requerimento, na 

STT, situada na Rua Dora, 18, Vila Barros – Guarulhos - SP, de onde 

não poderão ser retirados. 

12.6. Caso a licitante queira cópias de documentos juntados ao processo 

licitatório, poderá obtê-las mediante requerimento escrito e pagamento 

do valor correspondente ao número de cópias requisitadas. 

12.7. A intimação de todos os atos previstos neste capítulo será feita 

mediante publicação no Diário Oficial do Município de Guarulhos. 
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12.7.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o 

dia do começo e incluir-se-á o do vencimento. 

12.8. Os recursos obedecerão ao disposto no artigo 109 da Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações. 

12.9. Os casos omissos deste certame serão decididos pela Comissão 

Especial de Licitação.  

 

CAPÍTULO XIII - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

13.1. Na hipótese de desistência expressa das Licitantes, inexistência de 

recursos relativos à classificação daquelas, transcorridos 5 (cinco) dias 

úteis, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o Senhor 

Secretário de Transportes e Trânsito homologará e adjudicará o objeto 

desta concorrência, mediante publicação na imprensa oficial. 

13.2. Julgadas e classificadas as propostas pela Comissão de Licitação, 

poderá o Secretário de Transportes e Trânsito: 

13.2.1. determinar a emenda de irregularidade sanável, se houver, no 

processo licitatório; 

13.2.2. revogar a licitação nos termos do art. 49 da Lei. 8.666/93, por razões 

de interesse público, decorrentes de fato superveniente, 

devidamente comprovado; 

13.2.3. anular a licitação, se for o caso, por vício comprometedor da 

ilegalidade do certame; 

13.2.4. homologar o resultado e adjudicar o objeto da licitação aos 

classificados de forma independente para cada uma das 03 (três) 

áreas.  
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13.3. Após a publicação da adjudicação serão devolvidos os ENVELOPES nº 

03 – Proposta Comercial às Licitantes não classificadas. 

 

CAPÍTULO XIV - DO PRAZO DA CONCESSÃO 

14.1. O prazo da presente concessão é de 10 (dez) anos, contado a partir da 

assinatura do contrato. 

14.1.1. Se a concessionária mantiver o nível satisfatório de qualidade dos 

serviços de acordo com o disposto no §2º do artigo 19, da Lei nº. 

6.548/09 e §2º do artigo 22, da Lei nº. 26.966/09, e nos termos do 

artigo 57 § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, a 

concessão poderá ser prorrogada por mais 10 (dez) anos. 

14.1.2. A prorrogação deixará de ser efetivada na hipótese do 

concessionário não apresentar satisfatório padrão de 

desempenho na prestação do serviço ao longo do período 

contratual, devidamente aferido em avaliações periódicas pelo 

Poder Concedente. 

14.1.3. O padrão de desempenho dos serviços mencionado no item 

anterior será avaliado periodicamente, considerando–se a opinião 

do usuário, assim como variáveis físicas e operacionais de acordo 

com o Regulamento de Operação de Serviço e outras normas 

previamente divulgadas pelo órgão regulador.  

 

CAPÍTULO XV - DO VALOR CONTRATUAL 

15.1. Os valores contratuais estimados, por área, são os constantes do 

quadro abaixo e são equivalentes à remuneração estimada do contrato 
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de concessão para cada área, durante o prazo da concessão por 10 

(dez) anos. 

 

Área Valor estimado do contrato R$ 

1 682.955.401,00 

2 635.429.005,00 

3 649.285.652,00 

 

 

CAPÍTULO XVI - DA CONTRATAÇÃO 

16.1. A adjudicatária será convocada para, no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados da publicação da adjudicação, assinar o contrato cuja minuta 

é apresentada no Anexo XI 

16.1.1. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, quando solicitado por escrito e desde que 

ocorra motivo justificado. 

16.1.2. Caso a Adjudicatária não compareça ou se recuse a assinar o 

contrato, proceder-se-á na forma do § 2º do art. 64 da Lei Federal 

nº. 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo da perda total das 

garantias prestadas pela adjudicatária. 

16.2. A concessionária prestará garantia, em qualquer das modalidades 

previstas no artigo 56 § 1º da Lei Federal no 8.666/93 e suas 

alterações, no valor correspondente à sua área de concessão, 

equivalente a 2% (dois por cento) do valor correspondente a 01 (um) 

ano de contrato, atualizado na forma do § 2º do mesmo dispositivo. 

16.2.1. A garantia deverá ser apresentada ao Poder Concedente até 48 

(quarenta e oito) horas antes da assinatura do Termo de Contrato. 
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16.2.2. A garantia ficará retida até efetivo recebimento pelo Poder 

Concedente do objeto contratual. 

16.2.3. Após o recebimento definitivo do objeto contratado, a garantia 

prestada será liberada, mediante requerimento dirigido à Secretaria 

de Transportes e Trânsito, cuja liberação se dará mediante 

autorização do Senhor Secretário de Transportes e Trânsito. 

16.3. Na hipótese da concessionária ser uma SPE ou um consórcio, seu 

instrumento legal de constituição deverá atender as regras mínimas 

deste Edital e aquelas estabelecidas nos respectivos termos de 

compromisso apresentados neste certame. 

16.4. Quaisquer modificações do Contrato Social ou do Termo de Consórcio, 

bem como do Responsável Técnico da Concessionária, durante todo o 

período de vigência da Concessão, deverão ser encaminhadas para 

registro na STT, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da modificação. 

16.5. A transferência da concessão ou do controle acionário do operador, 

bem como a realização de fusões, cisões e incorporações deverão ter 

prévia anuência da Secretaria de Transportes e Trânsito, atendidos os 

requisitos da Lei nº 8.987/95.  

16.5.1. A transferência da concessão prevista no item anterior e a realização 

das alterações devem ser solicitadas conjuntamente pelos 

interessados. 

16.5.2. O Cessionário deverá por meio de processo administrativo 

devidamente instruído, demonstrar que atende a todas as exigências 

estabelecidas no procedimento licitatório, em especial qualificação 

técnica e econômico financeira. 

16.5.3. O Cessionário deverá comprometer-se a cumprir todas as cláusulas 

do contrato em vigor, sub-rogando-se em todos os direitos e 
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obrigações do cedente e prestando todas as garantias necessárias e 

estipuladas. 

16.6. Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá participar, direta ou 

indiretamente, de mais de 02 (dois) contratos de concessão. 

16.7. As concessionárias deverão apresentar como condição para assinatura 

do contrato, a estrutura técnico-operacional para a execução dos 

serviços concedidos. 

 

CAPÍTULO XVII - DO INÍCIO DA OPERAÇÃO 

17.1. Durante a operação da Concessão ocorrerão 03 (três) etapas de 

implantação, que será denominado de Período de Transição, conforme 

Anexo II. 

17.2. Assinado o Contrato, a Concessionária terá até 150 (cento e cinquenta) 

dias corridos para iniciar a operação, que se dará mediante a emissão 

da Ordem de Serviço Operacional – OSO. 

17.3. Antes do início da operação, a Concessionária deverá implementar as 

seguintes providências de acordo com os dados e especificações 

constantes neste Edital e seus Anexos: 

17.3.1. Os veículos necessários à operação incluindo a reserva técnica, 

licenciados no Município de Guarulhos, nas condições da proposta 

técnica apresentada na licitação, com a devida contratação do 

seguro de responsabilidade civil objetiva.  

17.3.2. Contratação do pessoal; 

17.3.3. Instalações para as garagens; 
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17.3.4. Aquisição do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, de acordo com as 

condições técnicas e econômicas previstas nos Anexos VI e VII 

deste Edital. 

17.4. As concessionárias deverão apresentar como condição para o inicio da 

operação, apólice ou prova de contratação de seguro de 

responsabilidade civil objetiva, por cada um dos veículos que compõem 

a sua frota de: 

17.4.1. R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos corporais a terceiros; 

17.4.2. R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos morais; e 

17.4.3. R$ 100.000,00 (cem mil reais) danos materiais a terceiros. 

17.5. O referido seguro deverá ser mantido durante todo o prazo de 

execução do contrato, sendo atualizado anualmente, pela variação do 

IGP-M. 

17.6. A Concessionária deverá comunicar a sua intenção de iniciar a 

operação a STT, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data 

escolhida, para que seja agendada a necessária vistoria da frota e das 

garagens. 

17.7.  Essa comunicação deverá vir acompanhada dos documentos que 

legitimem a propriedade e/ou posse dos veículos e instalações 

necessárias ao início da operação, bem como a relação da frota, com 

os respectivos números de chassis e ano de fabricação. 

17.7.1. Quando os bens forem de propriedade da concessionária ou 

adquiridos através de arrendamento mercantil (leasing) deverá ser 

apresentada cópia dos documentos que comprovem a propriedade e 

declaração de vinculação ao contrato.  

17.7.2. Quando os bens não forem de propriedade da concessionária, 

deverá ser apresentado cópia e compromisso registrado em Cartório 
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de Títulos e Documentos constando declaração formal do 

proprietário, cedente, arrendante, locador ou possuidor por qualquer 

outro título hábil sobre a vinculação dos bens ao contrato, também 

registrado em Cartório. 

17.8. As características da frota de veículos para o início da operação 

deverão atender inteiramente as condições apresentadas na Proposta 

Técnica e Metodológica, as especificações constantes do Edital e a 

legislação pertinente. 

17.9. Após a análise dos documentos constantes no item 17.5. a STT 

realizará a vistoria dos veículos e das instalações mencionadas, em 

data e horário previamente agendados com a Concessionária, que se 

aprovados, receberão autorização para vinculação ao serviço. 

17.10. Se a frota ou as instalações vistoriadas não atenderem às exigências 

técnicas estabelecidas neste Edital, as divergências deverão ser 

solucionadas até a data de início de operação, sob pena de rescisão 

do contrato. 

17.11. Será tolerada a utilização de garagens em instalações provisórias pelo 

prazo de até 150 (cento e cinqüenta) dias a partir da emissão da 

Ordem de Serviço Operacional – OSO. 

17.12. A Secretaria de Transportes e Trânsito deverá informar à 

Concessionária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data 

prevista para início de operação da 2ª e 3ª etapas de implantação de 

operação conforme Anexo II.  

17.13. Se por motivo alheio à vontade do Poder Concedente, a operação não 

for implantada na data prevista, o contrato será rescindido, 

independentemente de responder a Concessionária pelas perdas e 

danos a que der causa. 
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CAPÍTULO XVIII – DO REAJUSTE TARIFÁRIO 

18.1. A arrecadação tarifária associada a medidas de racionalização de 

custos do sistema de transporte coletiva público, será o instrumento 

para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos 

níveis demonstrados no Anexo V, constituindo-se na principal fonte de 

receita do Sistema de Compensação de Receitas. 

18.2. A política tarifária para o período da concessão está descrita no Anexo 

V. 

18.3. A estrutura tarifária compreende tarifa única para todo o município, 

respeitados os benefícios tarifários já estabelecidos, em especial os 

que seguem discriminados, e os que vierem a ser estabelecidos por 

Lei, nos termos do §3º do artigo 21, da Lei Municipal nº. 6.548/09: 

18.3.1. 50% de redução tarifária no preço da tarifa para estudantes e 

professores, mediante comprovação desta condição. 

18.4.  Gratuidade ao idoso com idade a partir de 60 (sessenta) anos, 

mediante prévio cadastramento do interessado.  

18.4.1. Isenção de tarifa aos portadores de necessidades especiais  

18.5. A tarifa atualmente em vigor no Município de Guarulhos é a 

estabelecida por meio do Decreto nº. 25.994 de dezembro de 2008, 

estando o seu reajuste sujeito aos termos da Lei Municipal nº. 6.548/09 

e do Decreto 26.966/09, em especial quanto ao equilíbrio da 

remuneração, sustentabilidade econômica dos serviços e tarifas 

socialmente justas, conforme planilha tarifária constante do Anexo V 

deste Edital. 

18.6. A tarifa do Sistema Integrado será fixada pelo Poder Público com base 

em planilhas de custos elaboradas pela STT – Secretaria de 
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Transportes e Trânsito, obedecida a metodologia descrita no Anexo V 

deste Edital para apuração dos custos operacionais, os investimentos e 

a remuneração dos operadores. 

 

CAPÍTULO XIX – DO REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO 

DO CONTRATO 

19.1. O contrato de concessão poderá vir a ser objeto de reequilíbrio 

econômico-financeiro, tanto por iniciativa do Poder Público como da 

Concessionária. 

19.2. Constituem o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, nos 

termos do artigo 10 da Lei 8987/95 e alterações, as condições objeto 

da proposta da licitante. 

19.3. Respeitado o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 9º da Lei 8.987/95 e 

alterações, são pré-requisitos essenciais para fundamentar o re-

equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão fatos ou 

causas que sejam: 

19.3.1. imprevisíveis; 

19.3.2. estranhos à vontade do Poder Concedente ou da Concessionária;  

19.3.3. inevitáveis; e 

19.3.4. causadores de significativo e irreversível desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato. 

19.4. No caso de iniciativa da Concessionária, o pleito deverá ser 

protocolado por meio de requerimento fundamentado, arrolado dados e 

argumentos qualitativos e quantitativos justificadores do desequilíbrio. 
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19.4.1. Previamente à análise do mérito, o Poder Concedente deverá 

manifestar-se formalmente quanto à admissibilidade do pleito de 

forma fundamentada.  

19.4.2. Após manifestação acerca da admissibilidade, o Poder 

Concedente manifestar-se-á quanto ao mérito de forma 

justificada.  

 

CAPÍTULO XX – DOS DEVERES DA CONCESSIONÁRIA 

20.1. Prestar o serviço de forma adequada e eficiente, sempre com vistas à 

satisfação e aos direitos dos usuários, utilizando a melhor técnica 

aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas, nas condições 

estabelecidas neste Edital. 

20.2. Cumprir e fazer cumprir normas do serviço, em especial as 

determinações do Poder Concedente relativas ao cumprimento das 

Ordens de Serviço Operacional – OSO, bem como as cláusulas do 

contrato de concessão. 

20.3. Manter a boa situação econômico-financeira, prestando contas 

regularmente ao Poder Público conforme determinado. 

20.4. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação exigidas na licitação, nos termos do Art. 55 inc. XIII da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 

20.5. Manter em dia o inventário e o registro dos bens necessários 

vinculados a prestação do serviço.  

20.6. Dispor de instalações localizadas no município de Guarulhos e de frota, 

equipamentos, acessórios, recursos materiais e humanos, que 
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atendam a todos os requisitos legais e contratuais para a perfeita 

execução dos serviços. 

20.7. Garantir a vinculação dos bens necessários para a prestação dos 

serviços com exclusividade durante toda a execução do contrato. 

20.8. Adequar a frota de Reserva Técnica Operacional aos procedimentos 

de operação e manutenção que garantam a execução do contrato. 

20.9. Divulgar de forma adequada ao público e em especial ao usuário a 

adoção de esquemas especiais de circulação quando da ocorrência de 

situações excepcionais. 

20.10. Submeter à aprovação do Poder Concedente propostas de 

implantação de melhorias dos serviços, acompanhadas das 

justificativas técnicas, econômicas e de mercado, visando a adequação 

permanente da oferta à demanda, incluindo a utilização de tecnologias 

diferenciadas, inclusive quanto à capacidade dos veículos. 

20.11. Comprovar mensalmente o recolhimento de tributos federais, estaduais 

e municipais, das contribuições previdenciárias e do Fundo de Garantia 

Por Tempo de Serviço – FGTS, referentes ao mês anterior através de 

cópia dos recibos, até o dia 15 (quinze) de cada mês, durante todo o 

prazo de execução do contrato. 

20.12. Fornecer ao Poder Concedente dados, documentos e informações 

pertinentes objeto da concessão para execução de pesquisas de 

opinião sobre a satisfação dos usuários com os serviços prestados.  

20.13. Facilitar a fiscalização e a realização de auditorias por parte da 

Secretaria de Transportes e Trânsito. 

20.14. Prestar contas da gestão dos serviços ao Poder Concedente e aos 

usuários, nos termos definidos no contrato. 
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20.15. Promover atualização tecnológica dos meios empregados na execução 

dos serviços delegados. 

20.16. Garantir o funcionamento adequado dos sistemas de coleta e 

transmissão das informações contidas nos validadores e garagens. 

20.17. Garantir a cortesia, a segurança e a integridade física dos usuários na 

prestação dos serviços, bem como a acessibilidade, principalmente a 

idosos e pessoas com restrição de mobilidade,  

20.18. Responsabilizar-se pela integridade física dos usuários na prestação 

dos serviços. 

20.19. Responsabilizar-se pelos danos materiais e morais porventura 

causados por dolo ou culpa na prestação do serviço.  

20.20. Acatar medidas determinadas pelos responsáveis investidos de 

autoridade, em caso de acidentes ou situações anormais à rotina. 

20.21. Operar somente com mão de obra devidamente capacitada e 

habilitada, submetida o constante processo de qualificação e 

atualização, buscando o aperfeiçoamento da prestação do serviço.  

20.22. Responder pelas obrigações decorrentes das contratações que 

deverão ser regidas pelo direito privado e legislação trabalhista.  

20.23. Responder pelo comportamento e eficiência de seus empregados e 

agentes, providenciando o uso de uniformes nas funções e condições 

em que for exigido, o porte de crachá indicativo de suas funções.  

20.24. Cumprir as legislações e obrigações previdenciárias, tributárias, 

trabalhistas, sindicais, de segurança e medicina do trabalho. 
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20.25. Providenciar socorro e remoção dos veículos avariados de sua frota de 

operação no prazo máximo de 60 minutos de modo a não obstruir o 

tráfego em geral. 

 

CAPÍTULO XXI - DA INTERVENÇÃO 

21.1. Caberá a intervenção pelo Poder Concedente nos casos previstos em 

Lei, normas regulamentares e contratuais, especialmente se a 

Concessionária exorbitar das atribuições previstas nessa concessão, 

agir contra o interesse público ou colocar em risco a solução de 

continuidade da prestação dos serviços. 

21.2. O ato de intervenção, independentemente de qualquer medida judicial, 

caberá ao Chefe do Executivo, que indicará o interventor, o prazo de 

intervenção, os objetivos e o limite da medida. 

21.3. A intervenção implica automaticamente no afastamento da 

Concessionária das funções gerenciais. 

21.4. Se os problemas forem restritos a um determinado setor ou área de 

serviço, a Concessionária poderá ser mantida no gerenciamento dos 

serviços objeto da concessão, afastados exclusivamente das funções 

gerencias os responsáveis por aquela área ou setor, mediante 

intervenção parcial. 

21.5. Durante a intervenção, o Poder Concedente assumirá total ou 

parcialmente o gerenciamento dos serviços objeto da concessão, 

passando a controlar os meios materiais e humanos utilizados, assim 

entendido o pessoal, os imóveis, instalações, veículos e todos os 

demais recursos necessários à execução dos serviços. 

21.6. A intervenção implica na suspensão automática do Contrato, no 

tocante a seus efeitos e na exigibilidade do recebimento de quaisquer 
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pagamentos ou valores pela Concessionária no período de 

intervenção. 

21.7. Todas as despesas realizadas pelo Poder Concedente para a 

manutenção e prestação dos serviços durante a intervenção, que não 

encontrem retribuição no Contrato, se pertinentes serão reembolsados 

pela Concessionária no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 

suspensão ou da cessação da intervenção. 

21.8. O período da intervenção não será superior a 180 dias, findo o qual o 

interventor proporá ao Poder Concedente a extinção da concessão ou 

a devolução dos serviços à Concessionária. 

21.9. Cessada a intervenção, haverá imediata prestação de contas dos atos 

praticados pelo interventor durante a sua gestão, sem prejuízo de 

eventual direito à indenização da Concessionária. 

21.10. Durante o processo de intervenção e antes de ser decretada a extinção 

da concessão será assegurado à Concessionária o direito à ampla 

defesa. 

 

CAPÍTULO XXII - DA TRANSFERÊNCIA E EXTINÇÃO DA 

CONCESSÃO 

22.1. A transferência e a extinção da concessão dos serviços se dará nos 

termos das Leis nºs. 6.548/09 e 8.987/95. 

22.2. É vedada a subconcessão. 
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CAPÍTULO XXIII - DAS PENALIDADES 

23.1 A realização dos investimentos exigidos neste edital é considerada 

essencial para a prestação do serviço e sua inexecução na forma 

determinada poderá ensejar a rescisão do contrato. 

23.2 A apresentação de documentação inverossímil implica desclassificação 

da licitante ou, se a contratação já estiver efetivada, rescisão do 

contrato e multa no valor de 1000 (mil) UFG´s.Adicionalmente, a 

licitante será declarada inidônea e receberá pena de suspensão 

temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Guarulhos pelo prazo de 02 (dois) anos, sem 

prejuízo das ações legais cabíveis. 

23.3 O não comparecimento ou a recusa da adjudicatária em assinar o 

contrato, implicará na perda da garantia e a impedirá de participar de 

novas licitações, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da 

legislação vigente. 

23.3.1 Tratando-se de Consórcio, a mesma medida será aplicada a todos 

os seus integrantes.  

23.4 As infrações e penalidades que serão aplicadas aos operadores dos 

serviços estão previstas na Lei nº 6.548/09 e no Decreto nº 26.966/09. 

23.5 Com base na regulamentação vigente, a Secretaria de Transportes e 

Trânsito – STT, editará Regulamento de Sanções e Multas para 

disciplinar o procedimento de fiscalização e aplicação de penalidades 

relativas à operação do serviço delegado, prevendo os 

enquadramentos e os prazos de reincidência, devendo observar, 

necessariamente, a notificação prévia à fim de garantir o contraditório e 

a ampla defesa. 
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23.6 De acordo com a sua gravidade, as infrações serão classificadas nos 

seguintes grupos: 

I - Grupo A - falhas leves que não afetam o serviço ou a segurança dos 
usuários; 

II - Grupo B - infrações de natureza média, por desobediência a 
determinações do Poder Público ou por descumprimento dos parâmetros 
operacionais estabelecidos, que não afetem a segurança dos usuários; 

III - Grupo C - infrações de natureza grave, por desobediência a 
determinações do Poder Público que possam afetar a segurança dos 
usuários, por descumprimento de obrigações contratuais, por deficiência na 
prestação dos serviços; e 

IV - Grupo D - infrações de natureza gravíssima, por atitudes ou situações 
que coloquem em risco a segurança dos usuários ou a continuidade da 
prestação do serviço ou por suspensão parcial ou total do serviço, por 
cobrança de tarifa diferente da autorizada, por não aceitação de bilhetes, 
passes ou assemelhados e usuários com direito a gratuidade, por redução de 
frota vinculada ao serviço sem autorização. 

23.7 Para efeito de aplicação das sanções as multas ficam assim definidas: 

I - Infrações do Grupo A - advertência escrita no primeiro cometimento, na 
reincidência multa no valor de 25 (vinte e cinco) UFGs (Unidades Fiscais de 
Guarulhos); 

II - Infrações do Grupo B - multa no valor de 50 (cinquenta) UFGs (Unidades 
Fiscais de Guarulhos), aplicada em dobro no caso de reincidência; 

III - Infrações do Grupo C - multa no valor de 85 (oitenta e cinco) UFGs 
(Unidades Fiscais de Guarulhos), aplicada em dobro no caso de reincidência; 
e 

IV - Infrações do Grupo D - multa no valor de 170 (cento e setenta) UFGs, 
aplicada em dobro no caso de reincidência. 

23.8 Para cada infração cometida serão computados números de pontos de 

acordo com o Grupo de Infrações, cumulativamente, que servirão para 

avaliação e classificação de desempenho dos operadores, e para 

aplicação de sanções contratuais pelo limite de pontos atingidos, de 

acordo com a regulamentação a ser expedida pela Secretaria de 

Transportes e Trânsito. 
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23.9 Caberá a imediata suspensão do operador sempre que verificado dano 

ou adulteração nos equipamentos embarcados ou em instalações 

vinculadas ao serviço, o uso irregular de cartões de passagens ou 

operacionais, inovação artificiosa ou outros meios enganosos ou 

fraudulentos para apropriar-se da tarifa. 

23.10 A Secretaria de Transportes e Trânsito deverá apurar os fatos, por 

meio de procedimento administrativo, propondo conforme o caso, a 

aplicação das sanções previstas no artigo 27 da Lei Municipal nº 

6.548/2009, separadas ou cumulativamente. 

23.11 O descumprimento das obrigações estatuídas no Contrato, sem 

justificativa aceita pelo Poder Concedente, acarretará à concessionária 

as seguintes penalidades: 

23.12 Item 2.11 do Contrato : 

a) multa diária de 305 (trezentos e cinco) UFGs até o limite de 30 (trinta) dias 
de atraso no cumprimento das obrigações; 

b) multa diária de 610 (seiscentos e dez) UFGs por dia de atraso  sem que 
tenham sido tomadas as providências necessárias para o cumprimento das 
obrigações. 

23.13 Item  2.2 do Contrato: 

a) multa de 305 (trezentas e cinco) UFGs, por veículo. 

23.14 Item 6.4 do Contrato: 

a) advertência escrita, com prazo de 05 dias para regularização; 

b) multa de 610 (seiscentos e dez) UFGs, por veículo, até o limite de 15 
(quinze) dias de atraso no cumprimento das obrigações; 

c) rescisão contratual, no caso de ultrapassado o prazo estipulado na alínea 
anterior. 
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23.15 Pelo descumprimento das obrigações estatuídas na Cláusula Quinta do 

Contrato poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, a critério do 

Poder Concedente e mediante parecer fundamentado, separada ou 

cumulativamente, a saber: 

a) advertência escrita, com prazo para sanar a irregularidade, para as 

infrações consideradas leves. Transcorrido esse prazo sem o cumprimento da 

providência necessária, incidirá o infrator em multa de 305 (trezentos e cinco) 

UFG’s; 

b) multa de 305 (trezentas e cinco) UFGs para as infrações consideradas 

médias, incidindo em dobro no caso de não regularização no prazo fixado; 

c) multa de 610 (seiscentos e dez) UFGs, para as infrações consideradas 

graves, incidindo em dobro no caso de não regularização no prazo fixado. 

23.16 No caso de alguma das obrigações estatuídas na Cláusula Quinta do 

Contrato constar do Regulamento de Sanções e Multas prevalecerá a 

penalidade deste último. 

23.17 Poderão ser aplicadas, a critério do Poder Concedente, as penalidades 

de suspensão temporária do direito de licitar com o Município de 

Guarulhos; de impedimento de com ele contratar pelo prazo de até 2 

(dois) anos e de declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de 

atos ilícitos ou falta grave, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante o Município de Guarulhos, que será concedida após decorrido 

o prazo de 2 (dois) anos, se a Concessionária tiver ressarcido a 

Administração dos prejuízos resultantes e não houver impedimento 

legal para a reabilitação. 

23.18 As penalidades previstas nos itens acima têm caráter de sanção 

administrativa. A sua aplicação não exime a concessionária de 
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reparação de eventuais perdas e danos que seu ato acarrete ao 

Município de Guarulhos. 

23.19 O descumprimento parcial ou total, pela Concessionária ou pelo Poder 

Concedente, das obrigações que lhes correspondem, não será 

considerado como inadimplemento contratual se originado de caso 

fortuito ou força maior, devidamente justificado e comprovado, nos 

termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 

23.20 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a 

aplicabilidade das demais. 

23.21 A presente licitação fica sujeita à aplicação das penalidades previstas 

na Lei nº 8.666/93, e suas alterações. 

23.22 Em todos os casos, a concessionária será notificada da aplicação das 

penalidades, sendo-lhe assegurado o direito à defesa. 

 

CAPÍTULO XXIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

24.1. Ficam as licitantes cientes de que a simples apresentação da proposta 

indica que têm pleno conhecimento dos elementos constantes do 

Edital, bem como de todas as condições gerais e peculiares de 

execução dos serviços, não podendo invocar nenhum 

desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do 

perfeito cumprimento do contrato. 

24.2. Durante a fase de preparação das propostas, as Proponentes 

interessadas poderão fazer, por escrito, consultas à Comissão Especial 

de Licitação, conforme definido a seguir: 

24.2.1. As consultas de esclarecimento deverão ser encaminhadas à 

Comissão Especial de Licitação, por escrito e assinadas pelo 



 
 

1.  

 

STT – Av. Gilberto Dini, 19, - Bom Clima – Guarulhos – SP – CEP 07122-210 – Fone: 0 (XX) 11 2475-6999 

 

 

85 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

Secretaria de Transportes e Trânsito 

representante legal da Proponente interessada, até 10 (dez) dias 

corridos imediatamente anteriores àquele designado para a entrega 

dos envelopes. 

24.3. O  encaminhamento das consultas de esclarecimento poderá ser 

feito mediante protocolo na Secretaria de Transportes e Trânsito – 

STT, situada à Rua Dora, 18, Vila Barros – Guarulhos/SP.  

24.3.1. Os esclarecimentos serão encaminhados pela Comissão Especial de 

Licitação, a todos os interessados e identificados, sem indicar, 

porém, aquele que formulou a consulta. 

24.3.2. A cada manifestação da Comissão Especial de Licitação será 

atribuído um número seqüencial, a partir do número 01 (um), que se 

incorporará a este edital sob a forma de Esclarecimentos. 

24.3.3. As consultas serão respondidas até o 5º (quinto) dia útil anterior da 

data marcada para a entrega das propostas. 

24.4. A Secretaria de Transportes e Trânsito reserva-se ao direito de a 

qualquer tempo, e a seu exclusivo critério, por despacho motivado, 

adiar, revogar, ou mesmo anular a presente licitação, sem que isso 

represente motivo para que as empresas participantes pleiteiem 

qualquer tipo de indenização. 

24.5. O Edital e seus anexos bem como a Proposta da Licitante serão partes 

integrantes do contrato a ser lavrado, independente da transcrição. 

24.6. Ocorrendo rescisão contratual, observando-se o devido processo legal, 

qualquer que seja a causa, poderão ser convocadas para a execução 

dos serviços, pelo prazo remanescente mais o prazo de instalação a 

ser fixado, as demais concorrentes, obedecidas à ordem de 

classificação. 
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24.7. As licitantes responderão pela veracidade dos dados e declarações por 

elas fornecidas, sob as penas da lei. 

24.8. São documentos integrantes deste Edital de licitação os seguintes 

Anexos assim discriminados: 

ANEXO I 

SISTEMA ATUAL 

CONTEXTO URBANO 
PERFIL ATUAL DA MOBILIDADE 
HISTÓRICO DO TRANSPORTE COLETIVO EM GUARULHOS 
DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 
ESTRUTURA TARIFÁRIA ATUAL 
MODELO ATUAL DE REMUNERAÇÃO DOS OPERADORES 
SISTEMA ATUAL DE COBRANÇA DE TARIFAS 
DADOS OPERACIONAIS DO SISTEMA ATUAL 
  

ANEXO II 

SISTEMA INTEGRADO 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE GUARULHOS 
PROJETO BÁSICO DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
CRITÉRIOS PARA CODIFICAÇÃO E DENOMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
MODELO DE DELEGAÇÃO 
FASE DE TRANSIÇÃO 
PLANO DE INVESTIMENTOS NO SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE 
INVESTIMENTOS ESTADUAIS E FEDERAIS QUE ENVOLVEM O 

MUNICÍPIO 
 

ANEXO III 

CRITÉRIOS DE DESENHO E DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO 

CRITÉRIOS DE DESENHO E DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO 
DESENHO DAS REDES DE REFERÊNCIA 
DEMANDA DE TRANSPORTE 
MODELAGEM E SIMULAÇÃO 
DIMENSIONAMENTO DA OFERTA 
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ANEXO IV 

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO  

DADOS OPERACIONAIS BÁSICOS 
 

ANEXO V 

ECONÔMICO E FINANCEIRO 

GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES 
AS RECEITAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE 
REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO 
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 
 

ANEXO VI 

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO BILHETE ÚNICO 
SISTEMA DE SEGURANÇA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE VEÍCULOS 
ESPECIFICAÇÃO BÁSICA PARA GARAGEM 
SISTEMA DE MONITORAMENTO 
 

ANEXO VII 

GESTÃO OPERACIONAL 

MODELO DE GESTÃO 
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 
CRITÉRIOS PARA A CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LINHAS 
 

ANEXO VIII 

GESTÃO FINANCEIRA 

INSTRUÇÕES PARA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
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ANEXO IX 

INSTRUÇÕES E MODELOS PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

ANEXO X 

LEGISLAÇÃO 

LEI Nº 6.548 DE 2009 
DECRETO Nº 19.735 DE 1996 
DECRETO Nº 23.585 DE 2006 
DECRETO Nº 26.966 DE 2009 
 

ANEXO XI 

CONTRATO 

MINUTA DE CONTRATO 
 

ANEXO XI 

DA DESTINAÇÃO DO VALOR DA OUTORGA 

DA OUTORGA 
 

Guarulhos, 8 de fevereiro de 2010. 

 

Mauricio de Araujo 

Presidente da Comissão Especial de Licitação I 


