
 

 

Carta Idec nº 29/2022/Coex 

São Paulo, 08 de fevereiro de 2022 

 

Aos Exmos. e Exmas. Senadores e Senadoras do Senado Federal, 

 

 

Ref: Projetos que abordam repasses de recursos aos transportes públicos coletivos 

urbanos - PL 4392/21, PL 1472/21 e PEC 1/22  

 

 

Prezados senhores e prezadas senhoras, 

 

O Idec, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é uma associação de consumidores, 

sem fins lucrativos e de utilidade pública, criada em julho de 1987 e mantida por seus 

associados. A missão do Idec é promover a educação, a conscientização, a defesa dos 

direitos dos consumidores (as) e a ética nas relações de consumo, com total independência 

política e econômica. 

 

Ao longo dos últimos anos, o Instituto ampliou sua atuação nas pautas relativas à mobilidade, 

buscando contribuir com os debates sobre possíveis mudanças nos modelos de transporte 

coletivo das cidades brasileiras. 

 

Considerando esse contexto, agora agravado pela pandemia da Covid-19, essa discussão 

tornou-se ainda mais urgente, principalmente sobre o financiamento do setor, que continua 

dependendo, quase que integralmente, da receita de tarifas pelos usuários e usuárias. Este 

modelo gera ineficiências, agravadas pela queda abrupta de passageiros transportados. 

 

Feitas essas considerações, o Idec vem, por meio desta carta, chamar a atenção sobre 

problemas, falhas e sugestões em projetos em discussão no Senado Federal que abordam 

repasses de recursos emergenciais para o setor de transporte coletivo, a saber o Projeto de 

Lei (PL) 4392/21, que repassa recursos para custear a gratuidade dos idosos; o PL 1472/21, 

que aborda a precificação de combustíveis; e a PEC 1/22, chamada de PEC dos 

Combustíveis.  

 

A discussão sobre o financiamento necessário para sanar o impacto da pandemia nos 

transportes ocorre desde o início da pandemia, com apresentação de várias outras propostas 

em forma de projeto de lei. O Idec participou ativamente dessa discussão no Congresso 

Federal e junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional1, e baseado nesta experiência e 

                                                
1 Discussões do qual o Idec faz parte no Fórum Consultivo de Mobilidade Urbana instituido pelo MDR 
- Ministério do Desenvolvimento Regional: https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/governo-federal-
inicia-trabalhos-do-forum-consultivo-de-mobilidade-urbana 



 

 

em discussões realizadas traz as seguintes contribuições para ajudar na discussão das 

proposições legislativas: 

 

1- Inviabilidade de auxiliar o transporte pelo custeio da gratuidade de idosos  

 

O Projeto de Lei 4392/21 e a PEC 1/22 propõem o repasse de recursos ao setor através do 

custeio da gratuidade dos idosos, a ser custeado pela União, porém em discussões sediadas 

pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, este instrumento tem se mostrado inviável de 

ser implantado, além de bastante problemático. Elencamos aqui alguns argumentos que 

demonstram que esta proposta deve ser modificada nos projetos em questão. 

 

I- A proposta não traz nenhum benefício ou impacto no setor 

 

Diferente de outros projetos propostos para mitigar os impactos da pandemia nos transporte 

urbanos, a proposta em discussão não traz impactos positivos para os usuários ou para 

melhorar a gestão do sistema, que tem problemas históricos. O projeto busca custear uma 

gratuidade já em vigor, garantida pelo artº 230 da Constituição Federal. Ou seja, ele não gera 

um fato novo no setor ou aos usuários, ao contrário, como será apresentado, o projeto traz 

riscos a esse benefício e ainda apresenta um erro conceitual em sua proposição. 

 

Como exemplos de alternativas, o PL  3364/20, aprovado no Senado em Novembro de 20202, 

trazia instrumentos de transparência, controle, auditoria, e melhoria da infraestrutura do 

transporte nas cidades. O PL 4489/21, em discussão na Câmara, introduz um novo programa 

social de benefício às pessoas de baixa renda, o Vale Transporte Social. 

 

 

II - A proposta não consegue ser mensurável para fiscalização e avaliação 

 

Atualmente, a pessoa idosa tem direito a acessar gratuitamente o sistema de transporte 

apenas pela apresentação do documento de identidade, portanto não precisa rodar a catraca. 

Por conta da ausência de outras formas de contabilizar passageiros, as cidades não possuem 

uma contagem do número de passageiros idosos. Não é possível, portanto, contabilizar o 

público alvo do projeto e seu custo real. 

 

A alternativa a essa impossibilidade tem sido basear a proposta em estimativas, o que tornaria 

o projeto bastante incerto, reforçando suspeitas e críticas públicas de falta de transparência, 

das quais o setor de transportes urbanos já é alvo há muitos anos. 

 

 

                                                
2 https://idec.org.br/noticia/auxilio-financeiro-ao-setor-de-transporte-coletivo-exigira-cautela  



 

 

III - A proposta ameaça o direito do idoso presente na Constituição Federal e no 

Estatuto do Idoso 

 

Para tentar contornar a inviabilidade de se mensurar os passageiros idosos, a proposta em 

discussão tenta retirar, de forma profundamente incorreta, o direito do idoso de acessar o 

transporte coletivo com a apresentação de documento de identidade. Em seu artigo 6º, o 

Projeto de Lei 4392/21 estabelece que todo idoso será obrigado a se cadastrar e fazer os 

bilhetes necessários para poder acessar gratuitamente o sistema de transporte coletivo. 

 

Tal vedação, além de dificultar a vida dos idosos, efetivamente impede o pleno acesso do 

idoso à gratuidade garantida pela lei federal em qualquer cidade em que o idoso esteja 

circulando, eventualmente ou de passagem, sem ter realizado o cadastro prévio. Além disso, 

a ideia de vincular diretamente a gratuidade dos idosos a um subsídio público federal fragiliza 

a própria garantia deste direito, visto que cria a possibilidade de passar a cobrar, na 

eventualidade do subsídio ser retirado. 

 

 

IV- Custear gratuidades não é uma solução adequada para o financiamento do 

transporte 

 

Sobre a argumentação em favor de um subsídio público à gratuidade, para que seu “custo” 

não recaia sobre os demais usuários, presente na justificativa do PL, é necessário uma 

correção conceitual: as gratuidades não são um custo no sistema, e sim uma renúncia de 

receita, portanto essa forma de financiamento não é correta, e pode acarretar problemas. 

 

O setor construiu esse entendimento devido à predominância de formas de contratação dos 

serviços de transportes baseados na remuneração das empresas por passageiro 

transportado3. Com essa lógica, o setor vê sua rentabilidade depender da lotação dos 

veículos e enxerga todo cidadão ‘não pagante’ como uma perda. Porém, o Idec tem 

constatado que esta lógica também tem incentivado à lotação dos ônibus nas cidades, uma 

vez que reduzindo a oferta de veículos as empresas reduzem seu real gasto, mas mantém 

as receitas com uma maior aglomeração de pessoas. 

 

Este formato é equivocado de contratação, vem sendo corrigido nos modelos mais recentes 

de contratação, como está sendo visto em São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, com 

contratos vinculados à qualidade. No formato antigo, o subsídio reforça os problemas, uma 

vez que ônibus com mais idosos circulando seria mais rentável ao sistema, apesar de 

transportar mais ou menos idosos não impacta os custos gerais dos sistemas. 

 

                                                
3 Pesquisa realizada pelo Idec em 2019 que mostra a predominância do modelo de pagamento por 
passageiro transportado nos contratos de ônibus das capitais: https://idec.org.br/movedados/licitacao 



 

 

 

2- Necessidade de um auxílio e soluções alternativas 

 

Diante dos erros conceituais desta proposta e da existência de outros caminhos mais 

exequíveis para se socorrer o setor, apontamos que esta não é a melhor opção para o 

momento. Persiste, contudo, a importância de se fazer um programa de socorro ao transporte 

coletivo urbano, serviço essencial em nossas cidades, e portanto a necessidade de se 

reajustar as propostas apresentadas. 

 

Apesar de haver projetos que propõem a criação de programas de auxílio mais organizados 

para o setor, baseados em programas de gratuidades para um público limitado, como o  PL 

2025/204, e o PL 4489/21, apresentado na Câmara de Deputados, o debate no Fórum 

Consultivo implantado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para este tema vem 

apontando que implantar um programa levaria um tempo considerável devido o período de 

planejamento, organização e definição de processos do programa. Portanto, a discussão 

mais recente no setor caminha no sentido de criar um repasse emergencial com critérios e 

exigências de contrapartida semelhantes ao projeto de lei 3364/20, aprovado no Congresso 

no final de 2020. 

 

Neste sentido, ao invés de definir uma modalidade de auxílio que se provou inviável, baseada 

na gratuidade dos idosos, o ideal seria que os projetos previssem criação de um programa 

de apoio emergencial vinculado a critérios de qualidade e transparência a serem atendidos 

pelas cidades beneficiadas. 

 

Em pesquisa publicada recentemente, o Idec identificou que 122 cidades no país já 

realizaram repasses financeiros ao transporte coletivo e que essas medidas foram tomadas 

com muito pouca transparência e sem análises de impacto na qualidade de serviço. 

Considerando esta realidade, e a necessidade de melhorias do transporte coletivo neste 

período, um programa capitaneado pelo Governo Federal teria uma capacidade muito maior 

de fiscalizar e cobrar uma necessária análise da melhoria de serviço. Como conclusão de 

nossa pesquisa apontamos que este é o caminho que as proposições legislativas devem 

seguir. 

 

Por fim, identificamos outro Projeto de Lei que aborda temas que envolvem o custeio do 

transporte coletivo e pode ser melhorado, segundo as discussões mais recentes elaboradas 

no Fórum Consultivo do MDR. O projeto de Lei 1472/20, que institui uma nova política de 

precificação dos e cria um fundo de estabilização preço dos combustíveis. 

 

                                                
4 https://idec.org.br/noticia/idec-cobra-aprovacao-de-lei-que-pode-reduzir-lotacao-em-onibus  



 

 

O projeto propõe beneficiar setores que utilizam combustíveis como óleo diesel, como o 

transporte coletivo urbano, mas conhecendo a realidade contratual do serviço nas cidades e 

a falta de clareza do setor, constatamos que é necessário um programa mais específico para 

que o transporte coletivo apresente um benefício real e sensível aos usuários e à sociedade. 

Assim, propomos que parte do recurso direcionado ao transporte coletivo tenha uma 

regulamentação mais específica do que apenas reduzir o preço dos combustíveis. 

 

Neste sentido propomos: 

 

I- Para o Projeto de Lei 4392/21 

 

Sua modificação para se tornar um programa amplo de benefício e socorro ao setor, 

considerando a situação sanitária atual e a necessidade do governo federal receber e 

centralizar dados de qualidade e custeio do serviço de transporte coletivo dos órgãos locais, 

e os impactos gerados pelo programa. 

 

 

 

II- Para o Projeto de Emenda Constitucional 1/22 

 

A modificação do inciso que propõe um repasse para Estados, Distrito Federal e Municípios 

vinculados à gratuidades dos idosos para repasse mediante programa estabelecido pelo 

governo federal, que exija o recebimento de dados dos órgãos locais da qualidade e custeio 

do serviço de transporte coletivo, e os impactos gerados pelo programa. 

 

Sugestão de redação: 

III – repassar recursos a Estados, Distrito Federal e Municípios, com o objetivo de garantir 

a manutenção dos serviços essenciais de transporte público coletivo, atendendo às 

condições sanitárias presentes, mediante critérios e contrapartidas de qualidade e 

transparência a serem definidos em regulamento do Poder Executivo. 

 

§ xº O recurso financeiro de que trata o inciso III do caput será de até R$ 5.000.000.000,00. 

§ y O recebimento do repasse de que trata o inciso III do caput será feito mediante 

assinatura de Termo de Compromisso que disporá sobre os critérios e contrapartidas 

exigidas para o recebimento do devido valor 

 

 

 

I- Para o Projeto de Lei 1472/21 



 

 

 

Inclusão de inciso que regulamente o transporte público coletivo Urbano como um 

beneficiário do Fundo de Estabilização dos Combustíveis, em oposição ao benefício 

apenas indireto pelo barateamento do Diesel. O benefício se daria por repasse para 

Estados, Distrito Federal e Municípios mediante programa estabelecido pelo governo 

federal, que exigiria como contrapartida o recebimento de dados dos órgãos locais da 

qualidade e custeio do serviço de transporte coletivo, e os impactos gerados pelo programa. 

 

Sugestão de redação: 

Art. 68-H... 

 

§ xº Considerando as prioridades da Lei 12.587 de 3 de janeiro de 2012, poderão ser  

criados programas federais específicos para estipular como a estabilização dos preços de 

combustíveis irá agir sobre o setor de transporte coletivo urbano, considerando as 

especificidades do setor 

 

§ yº Os programas para o transporte coletivo urbano deverão obrigatoriamente prever 

critérios e contrapartidas de transparência e gestão dos entes locais beneficiários para que 

a estabilização impacte positivamente os usuários 

 

 

 

Diante do exposto, finalizamos apontando que o PL 4392/21 e a PEC 1/22 apresentam 

problemas graves para os usuários e para o adequado funcionamento dos sistemas de 

mobilidade sustentáveis nas cidades, e precisam ser corrigidas, enquanto o PL 4392/21 

apresenta uma oportunidade importante para debater o financiamento do transporte coletivo, 

semelhante ao debate realizado para a Cide alguns anos atrás. 

 

Assim, diante do exposto, agradecemos a atenção de V.Sas. e nos colocamos à inteira 

disposição para quaisquer esclarecimentos ou oportunidade de diálogos debates para a 

melhoria desta política pública.  

 

Atenciosamente, 

 

 

                                          
Carlota Aquino Costa                                Rafael Calabria 

Diretora Executiva                                         Coordenador do Programa de Mobilidade Urbana 


