
PROJETO DE PASSE LIVRE

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Este projeto foi pensado pela Frente de Luta pelo Transporte Público no intuito de combater a

estrutura excludente das políticas governamentais e suas consequentes desigualdades sociais. 

A proposta  se baseia,  em primeiro lugar,  na convicção de que o transporte público é um

direito essencial, inclusive com previsão legal no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal de

1988, que prevê a competência do município “em organizar e prestar diretamente ou sob regime de

concessão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo que tem caráter

essencial”. 

Tal entendimento é reforçado quando se lê o conteúdo da PEC 90/2011, que visa inserir no

artigo 6° da Constituição, o direito fundamental ao transporte. Este é entendido na referida PEC

como um Direito Social – ao lado da educação, saúde, alimentação, trabalho etc. - e que estará

acolhido no Título dos Direitos Fundamentais da Constituição de 1988.

Vetor de desenvolvimento relacionado à produtividade e à qualidade de vida da população,

sobretudo do contingente urbano, o transporte destaca-se na sociedade moderna pela relação com a

mobilidade das pessoas, a oferta e o acesso aos bens e serviços. Como é de amplo conhecimento, a

economia de qualquer país fundamenta-se na produção e no consumo de bens e de serviços, como

também no deslocamento das pessoas. Todas estas ações são mediadas pelo transporte. 

Desse modo, o transporte, notadamente o público, cumpre função social vital, uma vez que o

maior ou menor acesso aos meios de transporte pode tornar-se determinante à própria emancipação

social e o bem-estar daqueles segmentos que não possuem meios próprios de locomoção.

Tal proposta de lei demonstra o quão atual são os debates em torno da questão do transporte

público e como o Estado não cumpre com o princípio constitucional da eficiência (art.  37), em

relação ao tema.  As manifestações que tomam o Brasil  desde os meses de junho são mais um

diagnóstico de tal conjuntura, em que o transporte inquestionavelmente está no centro da indignação

popular. 

A política municipal não deve se realizar fora deste contexto. Ela deve se encaminhar no

sentido da garantia de direitos que já são assegurados, percebendo que o transporte público é um

direito fundamental e inalienável de cada cidadão.



É importante analisar os dados que apontam que 22% da renda das famílias que dependem

diretamente  do  transporte  público  é  destinada  a  gastos  com  locomoção  (IBGE).  Esses  gastos

reforçam a  segregação social  e  as  desigualdades  de acesso  à  cidade  e  aos  serviços  básicos  de

educação, saúde, cultura, trabalho, lazer e outros. Reivindica-se assim a necessidade do passe livre

para  trabalhadores  desempregados  de  maneira  a  facilitar  o  deslocamento  para  sua  reinserção

profissional.

Para termos uma noção mais claro sobre a importância do passe livre para as famílias mais

pobres,  podemos fazer  uma simulação considerando uma família  que tem um filho estudante e

utiliza ônibus diariamente. A simulação considera que o estudante utiliza 10 passagens por semana e

44 por mês, representando um custo mensal de R$ 118,80. Este valor representa 17,5% do salário

mínimo atual (R$ 678,00), sem considerar os outros custos de manter o jovem estudando. Vale a

pena destacar  que  o ganho real  do salário  dos  trabalhadores  nos  últimos  anos  não se  traduziu

condições reais para se atender o conteúdo do artigo 6º da Constituição, ligado aos Direitos Sociais.

Com base nos dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do IBGE, em 2012

na RMC (Região Metropolitana de Curitiba) mais de 71,0% dos ocupados tinha um rendimento

igual ou inferior a 3 salário mínimos.

Segundo  dados  da  Fundação  Getúlio  Vargas,  a  evasão  escolar  de  ¼  dos  estudantes  é

decorrente dos altos gastos com transporte público, não suportado pelas famílias de baixa renda. Em

Curitiba 12 estudantes abandonam as escolas da Capital a cada dia que se passa, segundo dados

apresentados pela Gazeta do Povo e que foram coletados junto a Conselhos Tutelares do Município

no ano de 2009. 

Tanto  a  SEED  (Secretaria  de  Educação  do  Estado  do  Paraná),  como  o  INEP (Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) admitem a falta de acesso ao transporte como um

fator  determinante  para  o  abandono  da  escola  (evasão  escolar).  A  exclusão  do  serviço  de

transportes, por consequência, restringe o acesso à educação e contribui também para a distorção na

relação entre a idade prevista dos estudantes e o período letivo cursado.

A educação pública e gratuita, garantida pela Constituição Federal de 1988, define o direito à

universalização do acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito público subjetivo (art. 208,

parágrafo 1º, Constituição Federal) e como dever do Estado (art. 4º, VIII, da Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional), que será efetivado mediante a garantia de:

Art. 4º, VIII- atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por  meio

de  programas  suplementares  de  material  didático-  escolar,  transporte,  alimentação  e

assistência à saúde.



Entendemos, desta maneira, que o passe livre tem um impacto direto nos índices de evasão

escola.  O  acesso  à  educação  tem  em  nossa  Constituição  status de  direito  fundamental.  A

disponibilização de transporte para acesso aos estabelecimentos de educação aparece como uma

resposta jurídica que visa responder às garantias constitucionais já estabelecidas, sendo justificadas

pela força da Constituição Federal e demais dispositivos de lei que asseguram o acesso à educação. 

O  acesso  à  educação  só  é  efetivamente  garantido  quando  as  condições  para  o  seu

cumprimento são asseguradas. O transporte gratuito é um dos elementos essenciais para efetividade

da educação. Nesse sentido, diversos municípios do Paraná e do Brasil utilizam recursos públicos

para o transporte escolar gratuito do ensino fundamental ao superior. Inclusive o Tribunal de Contas

do Estado permite a utilização de recurso para tal fim. 

O Município  de  Curitiba  não  aplica  esse  entendimento  do  TCE,  garantindo  o  transporte

gratuito apenas para o ensino fundamental, mesmo tendo o maior PIB do Estado. Aparecem no

sistema legal brasileiro no artigo 206,  a especificação que: “O ensino será ministrado com base nos

seguintes princípios: [...] IV gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais”. 

Também no artigo 6° da Constituição Federal, encontramos o direito ao trabalho. Tal direito

também não se realiza na medida em que os cidadãos que se encontram apartados do mercado de

trabalho, nem ao menos podem encontrar formas de se deslocar até os locais da cidade onde possam

procurar emprego. Sendo assim, o direito ao emprego somente pode se realizar quando é garantido

aos cidadãos o direito a se deslocar pela cidade. Nesse sentido a não execução do passe livre aos

desempregados veda um direito fundamental garantido em Constituição Federal. 

Tais  medidas  se  encontram  ainda  em  consonância  com  o  ditame  presente  na  Lei  de

Mobilidade Urbana (Lei n.° 12.587 de 2013), em que se lê no art. 4º, inciso III:

acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos

deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor;

Ainda é  importante  destacar  algumas informações.  Uma é o fato que nos  últimos anos o

transporte  coletivo  de  Curitiba  vem perdendo  usuários,  sendo  que  atualmente  a  quantidade  de

passageiros pagantes é similar ao observado no final dos anos 80, apesar do aumento da população e

do número de trabalhadores no período.  Sendo assim, a medida de atribuir passe livre a estudantes

e trabalhadores desempregados é uma forma de revitalizar o sistema.

Destaca-se também, que é possível verificar que uma parcela significativa de usuários que são



beneficiados  pelas  isenções  e  gratuidades  tem  seus  benefícios  custeados  pelos  usuários,

beneficiando 232,5 mil usuários e com uma média de utilização mês de 3,16 milhões, representando

13,40% do custo tarifário. Em contrapartida, atualmente apenas 16.715 estudantes são beneficiados

pelo desconto de 50%. 

A Frente  de  Luta  pelo  Transporte  Público  também  reivindica  os  direitos  conquistados

historicamente pela população deste país – nenhum direito a menos –, como a isenção tarifária de

idosos e portadores de necessidades especiais.  Por fim, afirmamos que transporte público é um

direito  inalienável  conquistado  pela  população  brasileira  e,  portanto,  deve  ser  regrado  pelas

necessidades  desta  população  e  não  pelo  lucro  exacerbado  das  empresas  privadas.

PROJETO DE LEI

Institui o passe livre no sistema de transporte coletivo por ônibus no Município de Curitiba para

estudantes  e  desempregados,  cria  o  Fundo  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  e  dá  outras

providências.

Art. 1º Fica instituído o passe livre no sistema de transporte coletivo por ônibus no Município de

Curitiba.

Parágrafo  único. O  passe  livre  importará  no  direito  da  utilização  dos  serviços  de  transporte

coletivo por ônibus gratuitamente, por todos os estudantes e desempregados cadastrados no Sistema

Nacional de Emprego – SINE, em todas as linhas e horários.

Art. 2º A garantia do passe livre, nos termos do art. 1º desta Lei, será condição para exploração do

sistema de transporte coletivo por ônibus no Município de Curitiba.

§ 1º Os custos do passe livre serão suportados pelas empresas concessionárias do transporte público

por ônibus, sem oneração do valor da tarifa;

§ 2º O passe livre será suportado pela margem de lucro das empresas concessionárias.

Art.  3º A adequação  da  margem  de  lucro  à  previsão  legal  dar-se-á  a  partir  da  correção  das

distorções do cálculo tarifário, possibilitando a redução da tarifa.

Art. 4º  Em nenhuma hipótese será admitida qualquer isenção fiscal ou subvenção, por parte do

poder  público  municipal,  às  empresas  concessionárias  do  transporte  coletivo  por  ônibus,  para

financiamento do passe livre.



Art.  5º  Fica  criado  o  Fundo  Municipal  de  Mobilidade  Urbana,  destinado  a  investimentos  em

mobilidade  urbana  e  na  infraestrutura  do  transporte  coletivo  público.

§ 1º A diminuição do uso de veículos automotores privados, a valorização do transporte público

coletivo, na preservação do meio ambiente, são fatores que norteiam a criação do Fundo de que

trata este dispositivo.

§ 2º  Os investimentos de que trata este dispositivo referem-se aos diferentes modais, tais como

malha cicloviária, transporte hidroviário, metroviário e rodoviário, dentre outros.

Art.  6º  O Fundo de  que  trata  o  art.  5º  desta  Lei  será  composto  por  recursos  provenientes  de

impostos, taxas e tarifas que incidem sobre a propriedade privada de centros comerciais (shopping

centers  e  assemelhados),  de  áreas  ociosas,  de  áreas  e  prédios  de  estacionamentos,  de  bancos

privados e de grandes empreendimentos imobiliários.

Art. 7º Esta lei em vigor na data da sua publicação.


