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Nota técnica: Revisão da Prorrogação do contrato do Corredor ABD 
  

Resumo: Este documento apresenta uma análise dos impactos da prorrogação do contrato 

de operação de ônibus no corredor de ônibus do ABD, com a operadora Metra, adicionando 

ao escopo do projeto a construção de um novo corredor e a operação de toda a área 5 de 

operação dos Ônibus da EMTU.  
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I - INTRODUÇÃO  

 

1. 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. Desde então, o Instituto atua em pesquisas, na conscientização do 

consumidor e na incidência de políticas públicas . Ademais, ao longo de nossa história 

realizamos ações civis públicas com a missão de promover a educação, a conscientização, 

a defesa dos direitos do consumidor e a ética nas relações de consumo, com total 

independência política e econômica. 

 

2. Na área de Mobilidade Urbana, o Idec atua com o foco voltado para a garantia de 

direitos dos usuários, buscando uma participação social plena e um  amplo engajamento da 

sociedade civil. Com isso, procuramos regulamentações e contratações de serviços que 

certifiquem a efetivação dos direitos dos cidadãos, a garantia da acessibilidade financeira ao 

serviço e a qualidade do transporte coletivo público. 

 

3. Nesse sentido, o instituto acompanha processos de licitação e contratação do serviço 

de transporte coletivo nas cidades brasileiras, tendo colaborado profundamente com o debate 

do processo de licitação de ônibus ocorrido na capital paulista entre 2015 e 20191. 

Posteriormente realizamos publicações sobre o tema, com o “Guia de Boas Práticas em 

Gestão de Ônibus na Visão do Usuários”2 além de uma pesquisa nacional sobre o processo 

de licitação nas 12 maiores capitais do Brasil3. 

 

4. Assim, acompanhamos a proposta do Governo do Estado de São Paulo de prorrogar 

o contrato de operação de ônibus no corredor de ônibus do ABD, com a operadora Metra, 

adicionando ao escopo do projeto a construção de um novo corredor e a operação de toda a 

área 5 de operação dos Ônibus da EMTU.  

 

5. Diante desta medida e dos questionamentos públicos realizados no processo de Ação 

Popular, o Idec vem por meio desta nota técnica apresentar evidências que demonstram o 

risco que tal medida terá ao longo do tempo no que se refere ao patrimônio público, na 

qualidade de vida da cidade e no direito dos consumidores, usuários e usuárias do serviço, a 

um transporte de qualidade. 

 

II - DOS FATOS 

 

6. O Corredor Metropolitano São Mateus/Jabaquara, também conhecido como Corredor 

ABD, teve sua construção iniciada em 1988, diretamente pelo Governo do Estado de São 

Paulo, na figura da EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo. 

 
1Página com o histórico da atuação do Idec na licitação de São Paulo: 

https://idec.org.br/onibusnalinha/saopaulo 
2Guia de Boas Práticas de Gestão de Ônibus na visão do Usuário, publicado pelo Idec em 2018: 
https://idec.org.br/ferramenta/guia-boas-praticas-de-gestao-dos-onibus-na-visao-do-usuario 
3Pesquisa sobre licitações de ônibus publicada pelo Idec em 2020: 
https://idec.org.br/movedados/licitacao 

https://idec.org.br/onibusnalinha/saopaulo
https://idec.org.br/ferramenta/guia-boas-praticas-de-gestao-dos-onibus-na-visao-do-usuario
https://idec.org.br/movedados/licitacao


 
 

 

Nove anos mais tarde, em 1997, apenas a operação do corredor de ônibus foi concedida à 

empresa Metra, por 20 anos, através do contrato 020/1997. 

 

7. A EMTU gerencia também a operação de toda a região metropolitana de São Paulo, 

atendendo mais de 39 municípios, com uma população de mais de 20 milhões de pessoas, 

tendo 1,8 milhões de usuários diários. A EMTU realizou a concessão do serviço de transporte 

coletivo em 2006, mas a Área 5, na qual o corredor ABD atende algumas linhas, nunca teve 

o processo licitatório concluído. 

 

8. Cabe diferenciar claramente a escala dos diferentes serviços: Na Região 

Metropolitana de São Paulo a operação completa da EMTU é composta por 553 linhas, 

divididas em 5 áreas. Dentro deste universo, a Área 5, correspondente à chamada Região do 

ABC, representa 85 linhas, ou seja, 15,4% do total das linhas do ABC, e o Corredor ABD 

serve 12 linhas, ou seja, apenas 2% das linhas da EMTU. A área 5, portanto, não é um 

conjunto de “linhas remanescentes”, acopláveis ao Corredor ABD, como deixa pressupor a 

proposta do Governo Estadual. Trata-se de um universo específico de atendimento ao 

território, com organização espacial distinta. Em termos de processo licitatório, a Área 5 

precisa ser considerada como objeto separado do restante do Corredor ABD.  

 

9. Os Decretos Estaduais de nº 65.574/214 e 65.575/215, ambos editados em março 

deste ano, autorizariam a prorrogação antecipada do contrato 020/1997, do serviço de 

transporte coletivo intermunicipal do Corredor ABD. O governo estadual alega que tais 

Decretos foram editados com fulcro na Lei 16.933/20196, a qual, por sua vez, rege, no âmbito 

estadual, procedimentos de relicitação, porém como se demonstrará a seguir, tal ação não 

tem embasamento nesta legislação. 

 

10. Em resumo, por meio da edição de tais Decretos, foi rescindido o contrato para a 

construção do monotrilho da linha 18 Bronze do Metrô e, além de se prorrogar o atual contrato 

de operação que a Metra possui no corredor ABD por 25 anos, concedeu-se à empresa 

Metra, que agora se denominará Next Mobilidade, sem o devido processo licitatório, duas 

novas operações: a operação do novo corredor BRT ABC, a operação de toda a Área 5 da 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que possui 85 (oitenta e cinco) linhas de ônibus 

intermunicipais, além do poder de subcontratar empresas para operar as linhas nesta área. 

 

 

 
4Decreto Estadual 65.574/21: 
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20210319&Caderno=DOE-
I&NumeroPagina=1 
5Decreto Estadual 65.575/21: 
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20210319&Caderno=DOE-
I&NumeroPagina=1 
6Lei Estadual 16.933/2019: 
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20190125&Caderno=DOE-
I&NumeroPagina=1 

http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20210319&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=1
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20210319&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=1
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20210319&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=1
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20210319&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=1
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20190125&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=1
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20190125&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=1


 
 

 

III - DA FLAGRANTE ILEGALIDADE DA ADIÇÃO DE OBJETOS NO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DO CORREDOR ABD 

 

11. Em primeiro lugar, é importante destacar que a inclusão de novos objetos no contrato 

de concessão do Corredor ABD viola frontalmente a Política Nacional de Mobilidade 

Urbana (PNMU) - Lei Federal 12.587/12 - que determina em seu artigo 10º que todo serviço 

de transporte coletivo urbano precisa ser concedido mediante processo licitatório conforme 

Lei Federal  8.666/93 e 8987/95. 

 

12. A construção do novo corredor ABC, assim como a operação de toda a Área 5 da 

EMTU representam contratações completamente novas, como se demonstrará aqui, sendo 

portanto novos objetos contratuais concedidos à atual concessionária sem o devido processo 

licitatório e despidos de qualquer legalidade. Além disso, a PNMU estabelece não apenas 

que é necessário se realizar o processo licitatório, mas também indica quais as diretrizes a 

serem seguidas.  

 

13. Nesse sentido, em que pese o governo tenha mencionado a intenção de ter aderência 

e respeito à Lei nº 12.587/2012 no Decreto Estadual 65.674/21, não há efetividade na ação, 

pois o art. 10 da referida lei versa exatamente sobre a necessidade de realização de processo 

licitatório que, como já salientado no parágrafo anterior, não será refeito, caso o decreto 

continue produzindo efeitos. Veja-se o que diz o artigo em comento:  

 

Art. 10. A contratação dos serviços de transporte público coletivo será precedida de 

licitação e deverá observar as seguintes diretrizes: 

I - fixação de metas de qualidade e desempenho a serem atingidas e seus instrumentos 

de controle e avaliação; 

II - definição dos incentivos e das penalidades aplicáveis vinculadas à consecução ou não 

das metas; 

III - alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os contratados e o poder 

concedente; 

IV - estabelecimento das condições e meios para a prestação de informações 

operacionais, contábeis e financeiras ao poder concedente; e 

V - identificação de eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias 

ou de projetos associados, bem como da parcela destinada à modicidade tarifária.” 

 

14. Por sua vez, o art. 9º da lei versa sobre mudanças profundamente estruturais do 

contrato de licitação como a diferenciação entre tarifa de remuneração do concessionário e 

tarifa pública vigente cobrada do usuário, que não estão sendo rediscutidas e dificilmente 

seriam sem um novo processo licitatório. Nesse sentido, não restam dúvidas sobre o teor 

do artigo em comento, in verbis: 

 

“Art. 9º O regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão do serviço 

de transporte público coletivo serão estabelecidos no respectivo edital de licitação, 

sendo a tarifa de remuneração da prestação de serviço de transporte público 

coletivo resultante do processo licitatório da outorga do poder público. 

§ 1º A tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público coletivo deverá 

ser constituída pelo preço público cobrado do usuário pelos serviços somado à receita 



 
 

 

oriunda de outras fontes de custeio, de forma a cobrir os reais custos do serviço prestado 

ao usuário por operador público ou privado, além da remuneração do prestador. 

§ 2º O preço público cobrado do usuário pelo uso do transporte público coletivo denomina-

se tarifa pública, sendo instituída por ato específico do poder público outorgante. 

(...) 

 

15. Fato é que, ao ignorar o processo licitatório, perde-se a oportunidade de debater 

todos estes critérios de qualidade do serviço, tão caros aos consumidores brasileiros 

e necessários para o efetivo cumprimento das disposições do art. 22 do CDC.  

 

16. Os riscos dessa continuidade da prestação do serviço pela Metra, com a ampliação 

dos escopos proporcionadas pelo Decreto também encontram óbices de natureza legal e 

administrativa, considerando que as metas, multas e riscos continuam atrelados a valores 

antigos, anteriores à Lei de 2012 e até ao Código de Trânsito Brasileiro, aprovado 

meses depois da assinatura do contrato em 1997. 

 

17. Cabe ressaltar, também, que uma nova licitação para todas as cinco áreas 

operacionais da EMTU estava prevista em 2016, mas ainda não ocorreu. A Área 5, 

especificamente, nunca foi licitada e segue operando com base em contratos de permissões. 

Com aplicação do decreto em questão, não se realizará o devido processo licitatório e o 

devido debate público sobre o tema para toda a Área 5, conforme preconiza a legislação 

Federal, fato que ocasiona impactos negativos, como se mostrará nos capítulos abaixo. 

 

18. É necessário diferenciar também que, caso não seja realizado o devido debate do 

processo licitatório e se prorrogue o contrato já assinado com a Metra em 1997, a busca de 

atualizações do texto será feita mediante acordo com a concessionária que já tem o contrato 

assinado. Com isso, se inverte a lógica proposta pela Lei, baseada nos princípios de 

impessoalidade, legalidade e moralidade administrativa, de se definir os objetivos, padrões 

de qualidade e determinações legais mais atuais e com base neles se seleciona a empresa 

privada mais apta a prestar os serviços. 

 

19. Com isso, a concessionária Metra, conforme explicitado no Decreto Estadual 

65.674/21, seguirá operando o sistema até 2046, além de se tornar concessionária do 

corredor ABC e da Área 5, sem qualquer processo concorrencial e sem o debate dos critérios 

de qualidade e definições exigidas na Lei 12.587/12. Ademais, não haverá processo aberto 

de disputa e seleção de possíveis empresas aptas a realizar tal processo com a devida 

impessoalidade. 

 

20. Como o Idec vem estudando a fundo o tema dos processos licitatórios de ônibus no 

Brasil, identificamos que desde a sanção da Lei em 2013 diversas cidades brasileiras vem 

corrigindo seus instrumentos legais de acordo com esta normativa. Dentre as dezenas de 

exemplos que assim fizeram destacamos as cidades de Recife, Salvador e Porto Alegre, que 

reformularam seus respectivos contratos de concessão do transporte coletivo em 

conformidade com as diretrizes da PNMU. 

 



 
 

 

21. Já o contrato de concessão EMTU/SP nº 020/1997, celebrado entre a Metra - Sistema 

Metropolitano de Transportes Ltda -  e a EMTU foi assinado anteriormente à referida lei. Com 

isso, a concessão do novo corredor de ônibus ABC e, principalmente, de toda a operação de 

ônibus da denominada Área 5 da Região Metropolitana de São Paulo, gerenciada pela EMTU, 

não apenas não teriam uma nova e necessária execução de processo licitatório, como seriam 

iniciados sem fundamentação básica na legislação vigente. 

 

22. É necessário diferenciar também que a concessionária Metra possui hoje a concessão 

apenas para operação do corredor ABD, sendo que sua construção foi realizada anos antes 

pelo próprio governo do estado. Já o corredor ABC que pretende se incluir nesta ampliação 

de objeto contratual, ainda não foi construído, portanto, há também uma mudança de 

natureza da contratação, de operação para operação e construção de infraestrutura, o que 

exige expertise, habilidades e custos completamente diferentes e atrairia um setor econômico 

distinto num processo licitatório adequado. 

 

23. Faz-se necessário apontar, por fim, que a lei 16.933/2019, que estabelece o processo 

de relicitação, conforme apontado pelo Governo do Estado, não permite em nenhum 

momento que se altere o objeto do processo a ser relicitado. O processo de relicitação, 

portanto, apenas poderia se aplicar legalmente ao corredor ABD, já existente e concedido, 

mas, em nenhum momento ao corredor ABC e, especialmente, a toda a operação da Área 5, 

como se verá abaixo. 

 

24. Sobre a modificação do objeto do contrato, é necessário se ter clareza que a 

modificação não é apenas um ajuste, o ato do governo estadual em discussão altera 

substancialmente e amplia além do aceitável o objeto contratado. 

 

25. Em primeiro lugar, o tamanho do objeto e volume de serviço autorizado pelo decreto 

é mais de 7 vezes maior que o objeto inicial. O corredor ABD, operado pela Metra, 

compreende apenas 12 linhas no contrato em vigor, já a Área 5 da EMTU, que pela intenção 

do decreto em questão será adicionada ao objeto do contrato da Metra, possui 85 linhas, 

resultando possivelmente em 97 linhas, fora as possíveis novas linhas do corredor ABC. É 

este possível aumento de 700% no número de linhas que o Governo do Estado tem chamado, 

em documentos oficiais nos processos, de ‘linhas remanescentes’. Apesar do número de 

linhas sempre poder ser adicionado ou reduzido, ou seja este número pode ser reduzido ou 

ampliado com ou sem o incremento contratual pretendido pelo Governo do Estado, é preciso 

apontar que a Área 5 é toda uma área de operação básica da EMTU, e não apenas algumas 

“linhas adicionais” como este adjetivo utilizado leva a entender. 

 

26. Para esclarecer melhor a magnitude da ampliação contratual, apontamos abaixo em 

mapas o que significa a extensão do Corredor ABD, e portanto do contrato atual, em 

comparação com todas as linhas da atual Área 5 da EMTU, ou seja, a grande ampliação de 

objeto contratual pretendida. 

 



 
 

 

27. O mapa abaixo apresenta as 5 Áreas de operação da EMTU, que possuem um total 

de cerca de 553 linhas7. 

 

 
28. Visualizando os números mencionados anteriormente no mapa, é possível verificar 

que a Área 5, em azul, não é um simples conjunto de linhas acessórias ao Corredor ABD, 

destacado em amarelo e azul. A Área 5 inclui outros Municípios, além de um grande número 

de trajetos e linhas que não são diretamente conectadas ao Corredor ABD. A visualização 

gráfica permite perceber com maior clareza que, ao acrescentar toda a Área 5 ao contrato de 

concessão da Metra, muda-se o escopo da licitação, a extensão territorial do espaço de 

atuação de uma mesma concessionária e, por consequência, o valor total da concessão.  

 

29. Este outro mapa mostra a diferença de proporção entre as 85 linhas da área 5 da 

EMTU em comparação com as 12 linhas do corredor de ônibus ABD. 

 
7 Abordamos como total pois este valor pode variar a qualquer momento por alterações operacionais. 
No arquivo baixado no site da EMTU em Agosto de 2020 o sistema contava com 553 linhas mapeadas 



 
 

 

 
 

30. Outro elemento que demonstra a ampliação do objeto do contrato é a modificação de 

sua natureza. Como apontado acima, o corredor ABD foi construído na década de 1980, pelo 

Governo do Estado. A concessionária Metra foi contratada apenas para operação. Já nesta 

nova contratação desejada pelo Governo do Estado, será incluída nas funções da  

concessionária Metra/Next a atividade de construção das obras de engenharia de um novo 

corredor de ônibus, atividade de uma natureza que não estava prevista em seu contrato 

inicial. 

 

31. Além destes pontos, a nova contratação desejada pelo Governo do Estado dá a 

concessionária Metra o poder de subcontratar empresas privadas para prestar o serviço de 

operação na área 5 da EMTU. Esta atividade também extrapola a natureza do objeto do 

contrato inicial, que previa apenas operação de frota de ônibus. Ainda devemos apontar que 

este tipo de responsabilidade não está previsto em nenhum contrato de cessão de serviço de 

ônibus nas principais capitais brasileiras, mesmo considerando as que fazem o devido 

processo licitatório.  

 

32. Na avaliação do Idec, conceder uma responsabilidade como esta necessitaria de um 

debate esclarecendo as regras as quais a concessionária deverá seguir na subcontratação 

das empresas, o que claramente não será feito numa contratação sem o processo licitatório 

mínimo. 

 

33. Esta análise deixa claro que a questão não se trata de um simples ajuste contratual, 

mas de uma abusiva ampliação contratual, dando a uma empresa concessionária, a Metra, a 



 
 

 

operação de serviços que extrapolam o objeto do seu contrato inicial. Faz-se necessária a 

anulação destes decretos e desta prorrogação contratual. 

 

IV - DO NÃO CABIMENTO DA JUSTIFICATIVA BASEADA EM DÍVIDA ANTERIOR 

 

34. O Governo do Estado de São Paulo, na figura da Secretaria Estadual de Fazenda e 

da EMTU, aponta possíveis riscos financeiros ao erário, diante de eventual suspensão do 

Decreto questionado na ação. Neste sentido, algumas ponderações técnicas se fazem 

necessárias. 

 

35. Segundo o Governo do Estado, o ponto mais grave seria a dívida de R$ 738 milhões 

derivada do contrato em vigor da Metra com a EMTU. O Governo ainda argumenta que a 

prorrogação do contrato sem licitação com a Metra se justificaria pelo aproveitamento desse 

valor. 

 

36. Ora, em primeira análise já destaca-se a desproporcionalidade de usar um contrato 

estimado em R$ 22,6 bilhões para justificar uma dívida de R$ 738 milhões, valor mais de 30 

vezes menor. Nesta linha, também é desproporcional que o valor de uma dívida pontual seja 

usado para uma prorrogação contratual de 25 anos, e é extremamente improvável que esta 

seja a melhor solução para mitigar esta dívida. 

 

37. Porém, o que nos parece mais grave é que esta argumentação do governo do Estado 

ignora a experiência técnica em contratos de ônibus no setor e a Legislação vigente. A própria 

Lei Federal 12.587/12, aponta a tendência a haver déficit na contratação e apresenta as 

soluções que devem ser tomadas quando isso ocorre. Assim, tendo em vista que há previsão 

legal desta possibilidade, fica claro que a ocorrência de déficit e neste caso de dívida é 

esperada no transporte coletivo, não é uma eventualidade ou erro desta contratação 

específica e a solução proposta pelo Governo do Estado - prorrogar o contrato - não é 

uma das soluções previstas nesta situação.  

 

38. O Artigo 10º da Lei 12.587/12, aponta que:  

 

Art. 10º (...) 

§ 3º A existência de diferença a menor entre o valor monetário da tarifa de remuneração 

da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada 

do usuário denomina-se déficit ou subsídio tarifário. 

(...) 

§ 5º Caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, o deficit 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. 

 

39. Está claro que a lei entende a ocorrência de déficits no setor de transportes e 

apresenta os caminhos de solução que não passam pela alteração, prorrogação ou aumento 

contratual.  

 



 
 

 

40. Mas é importante explicar tecnicamente porque a lei aponta este caminho, e o que 

levou o legislador a pontuar o problema desta forma. Esta explicação deixará ainda mais claro 

o erro do governo do estado ao usar o déficit como justificativa para a prorrogação contratual 

com a concessionária Metra. 

 

41. Apesar de ter um significativo avanço no entendimento de déficit no setor de 

transportes no Brasil, o texto ainda é tímido diante da realidade da gestão do funcionamento 

de uma rede de ônibus. A experiência e análise do serviço de ônibus no Brasil, e a 

comparação com outras cidades do mundo, evidencia que o sistema baseado apenas na 

arrecadação tarifária é estruturalmente e naturalmente não sustentável economicamente. Ou 

seja, sem um sistema de financiamento, como ocorre no Brasil, o déficit é um padrão natural 

do transporte coletivo urbano. Então, a Lei acertou na conclusão do tema, mas ainda é branda 

ao classificar como ‘opção’. 

 

42. Isso ocorre pois, para se transportar passageiros sem uma alta lotação de pessoas, 

em condições de conforto adequadas, com boa regularidade, frequência, universalidade e 

continuidade, assim respeitando o direito social dos cidadãos, o custo se torna impraticável 

de ser dividido apenas entre os usuários pagantes. Ou a tarifa atingiria um valor exorbitante, 

ou se tornaria insuficiente. Não é por outro motivo que os países desenvolvidos apresentam 

formas de financiamento de transportes organizado, e por isso também a busca por outras 

fontes de financiamento é uma necessidade que se tornou pauta central no Brasil durante a 

pandemia. 

 

43. Um estudo do cenário internacional demonstra que nos países desenvolvidos, ou ao 

menos em sua grande maioria, há um financiamento de transportes organizado para custear 

o setor de transporte coletivo e mobilidade e garantir o seu funcionamento com qualidade 

independente da lotação dos veículos. Brevemente aqui, como exemplos, destacamos o  

“Fundo para o Serviço Público de Transportes”, de Portugal8, um dos modelos de 

financiamento existentes na França, chamado ‘Versement’9, além dos fundos recorrentes 

aprovados nos Estados Unidos10. 

 

44. É necessário destacar que sempre houve no Brasil a ideia de que o modelo era 

sustentável e os problemas sempre foram minimizados ou camuflados pela precarização do 

serviço, redução da cobertura, corte de linhas pouco ocupadas e aumentos abusivos de tarifa. 

Porém, no próprio contrato da Metra no corredor ABD o desequilíbrio já levou a subsídios 

 
8 Em Portugal, a Lei 52/2015 criou a nova regulamentação federal dos transportes, tratando o 

financiamento como função básica do governo, e a Portaria 359-A/2017 criou o Fundo. Links: 
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67442930/details/normal?l=1 e https://dre.pt/home/-
/dre/114223842/details/maximized 
9 Matéria no site do Senado Federal que debate o ‘Versement’ francês: 
https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/codigo-aeronautico/tarifas-de-transportes/europa-
ve-subsidio-como-investimento-no-transporte 
10 Os Estados Unidos aprovam pacotes de financiamentos que duram anos e sustentam fundos 

perenes que são geridos pelos estados federados, como esse projeto de 2005: 
https://www.transportation.gov/civil-rights/disadvantaged-business-enterprise/safetea-lu-act e este de 
2012: https://www.transportation.gov/map21 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67442930/details/normal?l=1
https://dre.pt/home/-/dre/114223842/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/114223842/details/maximized
https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/codigo-aeronautico/tarifas-de-transportes/europa-ve-subsidio-como-investimento-no-transporte
https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/codigo-aeronautico/tarifas-de-transportes/europa-ve-subsidio-como-investimento-no-transporte
https://www.transportation.gov/civil-rights/disadvantaged-business-enterprise/safetea-lu-act
https://www.transportation.gov/map21


 
 

 

financeiros pelo Governo do Estado, como um aporte de quase R$100 milhões realizado no 

segundo semestre de 201811, evidenciando que a atual situação não é inédita. 

 

45. Com este problema estrutural apresentado, além da falha de embasamento legal, se 

evidencia o erro técnico da proposta do governo do estado. A afirmativa de que o novo 

contrato sanaria uma dívida existente leva a entender que a prorrogação de contratos 

propostos pelo Governo do Estado irão gerar recursos à concessionária cobrindo esta dívida 

existente. Ou seja, o governo pressupõe que os novos contratos serão superavitários, em 

valor superior à taxa de retorno prevista, o que não encontra comprovação em nenhum 

elemento técnico, ou evidência na experiência e literatura do setor. 

 

46. O novo contrato previsto para o novo corredor ABC e a Área 5 da EMTU não prevê 

fontes extra tarifárias de financiamento, como a Lei Federal já aponta desde 2012, mantendo 

alta a possibilidade do serviço ser novamente deficitário, as tarifas cobradas do usuário terem 

constante pressão para aumentos abusivos, e com isso, em pouco tempo estaremos 

debatendo novas dívidas como a apontada. 

 

47. Com isso, evidenciamos que a dívida citada envolve o próprio contrato de serviço de 

ônibus que se pretende prorrogar. A dívida tem sua base no contrato 20/97 em vigor, que é 

antigo e desatualizado em relação à toda a discussão de remuneração, financiamento do 

transporte e receita extratarifária estabelecida pela Política Nacional de Mobilidade Urbana 

(Lei 12.587/2012). Dessa forma, prorrogar este contrato representa estender 

exatamente as condições prejudiciais que produziram tal dívida e em nenhum 

momento o governo do estado apresentou estudos ou instrumentos de financiamento 

dos transportes que sinalizam uma suposta situação financeira mais superavitária no 

contrato após a sua prorrogação. 

 

48. Por mais que a adoção de pagamento por custo atrelada a qualidade e as diferetntes 

formas mais adequadas de aportes financeiros e financiamento do custo do serviço sejam 

opções discricionárias do poder executivo, resta claro que a prorrogação do contrato nos 

termos vigentes não é uma forma de solução da dívida apresentada pelo Governo do 

Estado nesta ação, e então não podem justificar uma medida ilegal de adição de objetos 

de contratação sem o necessário processo licitatório e debate público, devido à dividas 

do contrato anterior. 

 

49. Conclui-se neste capítulo então que o chamado déficit de R$738 milhões apontado 

pelo governo do estado não é uma justificativa aceitável para prorrogar o contrato de ônibus 

vigente com a Metra ou ampliar o objeto inicial do contrato. Portanto, se este é o argumento 

que daria vantajosidade econômica ao ato administrativo profundamente questionável, esta 

vantajosidade não está justificada. 

 

V - DO NÃO CABIMENTO DA JUSTIFICATIVA DE MELHORIA NA INTEGRAÇÃO 

 

 
11 https://www.dgabc.com.br/Noticia/3003795/franca-paga-rs-94-5-milhoes-a-metra-no-fim-do-
mandato 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/3003795/franca-paga-rs-94-5-milhoes-a-metra-no-fim-do-mandato
https://www.dgabc.com.br/Noticia/3003795/franca-paga-rs-94-5-milhoes-a-metra-no-fim-do-mandato


 
 

 

50. Outro argumento equivocado apresentado pelo governo do estado  é sobre a 

unificação dos serviços sobre a operação de apenas uma empresa, no caso a Metra, que 

levaria a uma melhor integração dos sistemas de Transportes, o que é desejável do ponto de 

vista da mobilidade. Porém, este argumento não tem embasamento técnico nem exemplos 

que demonstrem sua viabilidade. 

 

51. Tecnicamente o argumento é equivocado, pois a remuneração do sistema ainda é 

feita por tarifa paga pelo usuário em cada embarque. Nada no contrato ou na forma de 

operação leva a empresa a abrir mão de receitas em novos embarques de transferências ou 

baldeações realizadas pelo usuário, ou seja, nada leva a uma ‘melhor integração'. 

 

52. Além disso, temos diversos exemplos de cidades no Brasil, em sua maioria médias, 

que tem todo o sistema operado por uma só empresa e ainda assim não há integração tarifária 

entre viagens. Por outro lado, temos o exemplo da cidade de São Paulo, que possui mais de 

20 empresas prestando serviço em 32 áreas operacionais, e o sistema possui subsídio que 

permite integração de até 4 viagens em ônibus, além de integração mais barata com trens e 

metrôs. Ou seja, a integração é uma política de financiamento do governo, e não uma 

iniciativa das empresas. 

 

53. Sobre a situação de unificação dos serviços de operação sobre uma empresa única, 

temos os exemplos das cidades de Mauá-SP onde opera apenas a empresa Suzantur12, 

Criciúma-SC onde opera apenas o Consórcio CCTU13, Petrolina-PE onde opera a empresa 

Atlântico Transporte14, e até Santos-SP onde opera a empresa Viação Piracicabana15 e não 

há integração tarifária, isto é, em cada novo embarque do usuário uma tarifa é paga. 

 

54. Como pode-se ver, uma análise simples demonstra que a integração dos sistemas 

necessários de mobilidade é uma política de Estado, que deve ser promovida mediante 

subsídio da integração do sistema, e não uma iniciativa empresarial “automática” e 

“natural” pela existência do monopólio. Fica claro novamente que não há vantajosidade 

econômica, social ou ao consumidor na medida adotada pelo governo do estado. 

 

55. Cabe ressaltar, embora não seja preciso aprofundar, que ao contrário do proposto 

pelo governo do estado, o monopólio empresarial em serviços e atividades econômicas traz 

mais riscos do que benefícios à qualidade e ao custo do serviço. 

 

 
12 Matéria que demonstra a empresa operadora de Mauá-SP e a tarifa: 
https://diariodotransporte.com.br/2020/01/13/atila-jacomussi-confirma-congelamento-de-tarifa-de-
onibus-em-maua-para-2020/ 
13 Matéria que demonstra a empresa operadora de Criciúma-SC: 
https://diariodotransporte.com.br/2021/05/18/criciuma-sc-assina-contrato-de-concessao-do-
transporte-coletivo-no-valor-de-r-204-milhoes/ 
14 Matéria que demonstra a empresa operadora de Petrolina-PE e a tarifa: 
https://diariodotransporte.com.br/2021/04/21/passagem-dos-onibus-de-petrolina-pe-aumenta-para-r-
370-a-partir-de-03-de-maio/ 
15 Matéria que demonstra a empresa operadora de Santos-SP e a tarifa: 
https://diariodotransporte.com.br/2021/07/31/santos-sp-mantem-valor-da-tarifa-do-transporte-coletivo/ 

https://diariodotransporte.com.br/2020/01/13/atila-jacomussi-confirma-congelamento-de-tarifa-de-onibus-em-maua-para-2020/
https://diariodotransporte.com.br/2020/01/13/atila-jacomussi-confirma-congelamento-de-tarifa-de-onibus-em-maua-para-2020/
https://diariodotransporte.com.br/2021/05/18/criciuma-sc-assina-contrato-de-concessao-do-transporte-coletivo-no-valor-de-r-204-milhoes/
https://diariodotransporte.com.br/2021/05/18/criciuma-sc-assina-contrato-de-concessao-do-transporte-coletivo-no-valor-de-r-204-milhoes/
https://diariodotransporte.com.br/2021/04/21/passagem-dos-onibus-de-petrolina-pe-aumenta-para-r-370-a-partir-de-03-de-maio/
https://diariodotransporte.com.br/2021/04/21/passagem-dos-onibus-de-petrolina-pe-aumenta-para-r-370-a-partir-de-03-de-maio/
https://diariodotransporte.com.br/2021/07/31/santos-sp-mantem-valor-da-tarifa-do-transporte-coletivo/


 
 

 

VI - DO NÃO CABIMENTO DA JUSTIFICATIVA BASEADA EM LINHAS JÁ EM 

OPERAÇÃO 

 

56. Outro argumento utilizado pelo Governo do Estado é que a empresa Metra, agora 

denominada Next Mobilidade, já possui linhas de ônibus em operação na área 5 do ABC, e 

portanto a anulação do decreto e interrupção da prorrogação contratual com ampliação do 

objeto iria interromper o funcionamento dessas linhas. Porém tal afirmação é flagrantemente 

equivocada. 

 

57. De fato, o grupo empresarial ao qual a Metra faz parte possui linhas em operação na 

área 5 do ABC, mas estas linhas fazem parte de outros contratos de permissão que não 

guardam nenhuma relação com o contrato alvo de ações judiciais firmado em maio 

deste ano e não correm risco algum de serem interrompidas pela anulação da 

prorrogação de contrato do corredor ABD. 

 

58. A operação dos ônibus na área 5 do ABC decorre de contratos de permissão muito 

anteriores à própria construção do Corredor de Ônibus ABD em 1986. Como mostra a 

Resolução STM - 82 de 10 de Outubro 2018 abaixo, as permissões são regidas pelo Decreto 

24.675 de 1986, decreto este que não é alvo de nenhum questionamento em discussão 

nestes autos. 

 

 
 

59. Esta foi a última prorrogação da permissão publicada pelo Governo do Estado em 

Diário Oficial, e em que pese a falta de transparência a partir de então é possível concluir que 

as permissões continuam sendo prorrogadas, pois as Ordens de Serviço continuam a ser 

publicadas, como pode se ver abaixo, num exemplo de ordem de serviço de 2021: 



 
 

 

 
 

60. Contudo é importante salientar que as permissões em andamento na Área 5 da EMTU 

são contratos precários de prestação do serviço e podem ser interrompidas pelo 

Governo do Estado. Por isso, o próprio governo começou a deliberadamente 

interromper estes contratos precários e entregar as operações a Metra/Next, baseado 

nestas medidas aqui questionadas, como foi noticiado nas últimas semanas16. 

 

61. Esta é exatamente a forma de contratação irregular questionada nesta nota. A Next 

Mobilidade não ganhou nenhum processo licitatório para operar a Área 5 da EMTU 

conforme a Lei determina. Tampouco o serviço precisa ser interrompido caso a 

ampliação contratual seja derrubada por necessária decisão judicial, pois como ocorre 

em situações onde o serviço de ônibus precisa operar antes que o devido processo 

licitatório  seja realizado, o Governo do Estado deve realizar contratações 

emergenciais, ou prorrogar as permissões ainda em andamento, até que o devido 

processo seja realizado. 

 
16 Notícia apontando que o Governo do Estado começou a transferir linhas da Área 5 para a Next 
Mobilidade  https://diariodotransporte.com.br/2021/10/13/assumindo-linhas-da-expresso-sbc-next-
mobilidade-passa-a-ter-54-dos-itinerarios-da-emtu-no-abc/ 

https://diariodotransporte.com.br/2021/10/13/assumindo-linhas-da-expresso-sbc-next-mobilidade-passa-a-ter-54-dos-itinerarios-da-emtu-no-abc/
https://diariodotransporte.com.br/2021/10/13/assumindo-linhas-da-expresso-sbc-next-mobilidade-passa-a-ter-54-dos-itinerarios-da-emtu-no-abc/


 
 

 

62. É importante ficar claro que a exigência de contratação emergencial até um correto 

processo licitatório ser estabelecido não é uma determinação ou proposta desta nota 

ou de decisão judicial, mas sim uma situação emergencial imposta pela falta de 

processo licitatório adequado realizado na Área 5 da EMTU, diferente das outras 4 

áreas que já tiveram seu devido processo realizado, e portanto não necessitam de 

situações emergenciais ou ampliações contratuais inadequadas.  

 

63. Além disso, diante da insistência do Governo do Estado neste procedimento incorreto 

de ampliação do contrato do corredor ABD, com a inclusão de cada vez mais linhas 

da Área 5, se torna urgente a anulação deste decreto que permite tal procedimento. 

 

VII - DA NECESSÁRIA E URGENTE ANULAÇÃO DOS DECRETOS ESTADUAIS  

 

64. Considerando a falta de razoabilidade da proposta de prorrogação e adição de novos 

objetos ao contrato original, e as falhas e erros de argumentos técnicos do Governo do Estado 

apontamos que o verdadeiro risco quanto ao tema discutido no caso reside exatamente na 

manutenção destes decretos e da prorrogação contratual com aumento de objeto pretendida. 

Faz-se urgente portanto anular o decreto e a prorrogação contrato em especial por dois 

motivos: 

 

a) Evitar futura interrupção de obras - A manutenção desta ampliação de 

objeto contratual pressupõe a permissão do governo do estado de iniciar as 

obras de um corredor de ônibus BRT, que conforme os questionamentos desta 

ação não são compatíveis com os objetos e prazos iniciais do contrato. Ou 

seja, tais obras, se iniciadas, podem vir a representar um gasto de 

recurso público em construções que em breve podem ser julgadas 

resultantes de um contrato irregular, levando à interrupção de obras em 

andamento, já com impacto no viário da região, e a outros custos na busca 

do Estado por tentar reverter ou concluir tais obras. 

 

b) Evitar interrupção das permissões de operação da área 5 - O outro 

argumento, conforme apontado acima, é a permissão de operação de ônibus 

vigente na área 5. Assim, defendemos que em diversas esferas de análise 

desta situação, a decisão que mais atende à razoabilidade é a suspensão do 

decreto conforme solicita a ação judicial enquanto se confirma as suspeitas de 

concessão, por via oblíqua, sem licitação.  

 

VIII - DOS IMPACTOS SOCIAIS, AMBIENTAIS, AO CONSUMIDOR E AO ERÁRIO DA 

PRORROGAÇÃO E AMPLIAÇÃO CONTRATUAL SEM O DEVIDO PROCESSO 

LICITATÓRIO 

 

65. Cabe ressaltar que, além das ilegalidades, incorreções dos argumentos e problemas 

apontados acima, a manutenção de contratos tão desatualizados e sem instrumentos de 

melhoria da gestão do transporte coletivo irão manter a má qualidade do serviço ofertado aos 

usuários e gerar diversos impactos sociais, ambientais e econômicos, já visíveis na crise que 

o setor atravessa. 



 
 

 

 

66. Ao manter o atual modelo sem mudanças estruturais de financiamento, gestão e 

controle da qualidade do serviço será mantida a estrutura que vem levando à perda de 

passageiros no transporte, perda de arrecadação, degradação da qualidade do serviço e falta 

de controle dos déficits. A própria NTU - Associação Nacional dos Transportes Urbanos - 

aponta que o setor já vinha perdendo passageiros nos últimos anos, mesmo antes da 

pandemia, entre 2014 e 2017 a perda chegou a 20%17, e aponta que a falta de financiamento, 

a dependência exclusiva da tarifa gera, e erros de gestão são algumas das causas dessa 

crise.  Em 2018, o Idec realizou uma pesquisa sobre os contratos de serviço de ônibus nas 

capitais brasileiras e identificou padrões que podem ser vinculados a essa crise histórica18. 

 

67. O Instituto identificou três erros estruturais que se repetem nos sistemas de ônibus 

nas capitais e estruturam esse modelo de má qualidade, tarifas caras e cartelização no setor 

de Transportes, senão vejamos:  

 

1- A fórmula de remuneração por passageiro: Como o funcionamento do setor de 

ônibus foi iniciado pelas empresas nas cidades no começo do século passado, antes 

de qualquer regulamentação, se constitui um sistema dependente da tarifa para se 

manter economicamente. Mesmo com a regulamentação vinda após a Constituição 

de 1988 esse modelo foi mantido e a maioria das cidades - assim como o atual 

contrato da Metra no corredor ABD - ainda remuneram os concessionários por 

passageiro transportado, mesmo criando fórmulas para tentar melhorar este modelo. 

 

Porém, temos identificado que este modelo é altamente incompatível com a prestação 

do transporte como direito social, apenas pela tarifa, pois ele leva o sistema a 

depender da alta ocupação para ser rentável. Com isso, o concessionário atende  

melhor regiões mais populosas, que se tornam mais lucrativas, e acaba por se 

abandonar a regiões mais periféricas. Além disso, há um incentivo a lotação dos 

veículos, pois quanto mais pessoa transportada em menos veículo maior será o nível 

de rentabilidade dos contratos. 

 

Ainda, é notável em algumas cidades que mesmo a melhor estrutura de fiscalização 

ainda é insustentável diante deste modelo de remuneração, pois as multas são 

insuficientes diante da vantagem de se economizar os custos das viagens necessárias 

e estabelecidas e aumentar a lotação que este modelo permite 

 

2- A falta de financiamento extra tarifário: Este item já foi abordado ao longo do 

texto, mas é necessário especificar melhor. A crise que o setor de transporte coletivo 

urbano vive no país decorre em grande parte pela total falta de estrutura de 

financiamento extra tarifário. 

 

 
17 Publicação da NTU sobre a crise, em 2018: https://www.rmtcgoiania.com.br/blog/2018/03/22/ntu-
divulga-carta-aberta/ 
18 Pesquisa do Movedados 

https://www.rmtcgoiania.com.br/blog/2018/03/22/ntu-divulga-carta-aberta/
https://www.rmtcgoiania.com.br/blog/2018/03/22/ntu-divulga-carta-aberta/


 
 

 

A literatura do setor mostra que o funcionamento de serviço de transporte coletivo 

necessita estruturalmente de recursos, além da tarifa paga pelos usuários. Para que 

um ônibus circule com uma quantidade adequada de usuários e, sem lotação, é 

importante ter um recurso que mantenha esse serviço funcionando sem depender 

somente da tarifa paga pelos usuários, visto que, caso contrário, a tarifa ficaria 

absurdamente elevada e, ainda assim, insuficiente. 

 

Como demonstramos acima, nos países desenvolvidos a política de financiamento do 

transporte já é organizada e natural, já no Brasil, não há fundo de transportes 

organizados para custear a operação do serviço de Transportes, e há poucas cidades 

que possuem um subsídio ao sistema, sendo que o sistema municipal São Paulo, 

gerido pela prefeitura, é a única capital onde este subsídio tem um valor significativo. 

 

3- A cartelização do setor: Problema grave, mas pouco discutido no Brasil. Na 

avaliação do Idec, apesar dos avanços de regulamentação recentes, este problema 

decorre de toda a configuração histórica do setor, da complexidade política e 

econômica que este modelo gerou, e da falta de efetivação de instrumentos para 

corrigi-los nos últimos anos. 

 

O serviço de transporte por ônibus no Brasil começou a operar no começo do século 

passado por iniciativa das empresas privadas e sem nenhuma regulamentação. Ao 

longo das décadas, as cidades foram tentando regulamentar o sistema, sem modificar 

elementos estruturais e estratégicos do seu funcionamento, como a posse de 

garagens e frota pelos operadores. Nos  últimos anos, mesmo com a utilização de 

cada vez melhores processos licitatórios, estes ainda não foram suficientes para 

modificar o cenário. O ambiente de profunda dominação econômica e política dificulta 

que esses processos licitatórios sejam  completamente bem-sucedidos, mas também 

a infraestrutura em poder dos empresários torna essa dominação mais estável e 

contínua. As garagens são um exemplo bastante claro disto, o empresário que dispõe 

de garagens de ônibus nas cidades tem uma vantagem extremamente grande em 

relação a candidatos da licitação que precisariam comprar ou construir um 

equipamento de tamanha magnitude. 

 

Estes  elementos levam ao cenário de caracterização que acontece em grande parte 

das cidades brasileiras, evitando um cenário mais arejado de disputa empresarial que 

levaria a competitividade e a melhoria dos serviços. Este predomínio somado aos dois 

elementos citados acima - remuneração por passageiro e falta de financiamento - 

mantém os serviços de Transportes Coletivos caros, de má qualidade e em crise. 

 

O contrato de ônibus em discussão, assinado pelo governo do Estado e a meta em 

1997, repete estes erros mencionados acima: define a remuneração estritamente por 

passageiro, não apresenta instrumento extra tarifário de financiamento estabelecido, 

apenas sugerido indiretamente. Então, ao prorrogar o contrato, e incluir o que 

deveriam ser novos contratos com processos licitatórios independentes neste 

contrato, o Governo do Estado fortalece e mantém esta lógica prejudicial às pessoas 

e à cidade. 



 
 

 

 

68. Então, considerando esses três pontos acima analisados, é possível se argumentar 

que a mera prorrogação de contrato do corredor ABD não melhoraria a qualidade deste 

equipamento específico, uma vez que o contrato assinado em 1997 mantém estes erros 

mencionados. Somado a isso, a ampliação do objeto do contrato para outros sistemas, que 

por pura exigência legal já deveriam ter processos licitatórios próprios, torna a medida ainda 

mais grave. 

 

IX - CONCLUSÃO 

 

69. Tem-se, assim, que ignorar o processo licitatório e prorrogar, com extensão do objeto, 

contrato anteriormente celebrado, viola frontalmente não só a lei, mas também aos 

próprios princípios da Administração Pública. 

 

70. É de se lembrar que a licitação se destina a garantir o princípio constitucional da 

isonomia, a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção 

do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido deve observar os princípios da 

Legalidade, a submissão da Administração à Lei; da Impessoalidade, predomínio do 

sentido funcional de atender aos interesses de toda coletividade, de maneira 

descolada de subjetivismos; Moralidade, não desviá-la de suas verdadeiras 

finalidades; e Igualdade, isonomia de tratamento para os licitantes ou para aqueles 

que pretendam participar da licitação. 

 

71. Evidente que a completa frustração da licitação, nos moldes demonstrados nesta 

Nota, atenta contra todos os princípios acima expostos, na medida em que vai de 

encontro ao disposto em Lei e privilegia empresa anteriormente contratada em relação 

às demais interessadas no processo licitatório. 

 

72. Ademais, ao deixar de proceder a licitação, impede a formação de concorrência, figura 

tão salutar quanto necessária à melhoria do serviço prestado à coletividade e aos 

usuários, principalmente pela redução dos custos, resultante de propostas mais 

vantajosas, e por consequência, redução da tarifa paga pelos usuários. 

 

73. Ante todo o exposto, consideramos que, o que atende melhor o interesse do público 

e o que, de fato, melhoraria a qualidade de serviço público de transporte e atenderia à 

economia de recursos públicos pelo erário, isto é, traria real vantajosidade econômica, é a 

reversão dos contratos assinados entre Governo e a empresa Metra.  

 

74. Recapitulamos aqui que:  

 

- É uma ampliação de objeto contratual exageradamente grande, com a ampliação de 

possivelmente até 700% do número de linhas; 

- Há a alteração da natureza da contratação, ao se adicionar obras de infraestrutura; 

- Ao contrário do alegado pelo Governo do Estado, não há evidência ou instrumento 

que aponte que a ampliação contratual irá cobrir o déficit de R$700 milhões 



 
 

 

apontados, ao contrário, a prorrogação dos mesmos termos de contrato irão continuar 

gerando os mesmos déficits; 

- Prorrogação contratual não é uma das opções listadas na legislação do setor para se 

sanar os esperados e comuns déficits em contratos de operação ônibus; 

- Não há evidência nem instrumento no contrato que comprove que a unificação de 

serviços em uma empresa só produz automaticamente uma facilitação na integração 

dos serviços; 

- As linhas em operação na Área 5, que porventura são da mesma empresa que 

controla a empresa Metra na operação do corredor ABD, não serão impactadas pela 

anulação dos decretos e da prorrogação contratual pretendida, portanto não tem risco 

de interrupção do serviço. 

 

75. Ressaltamos ainda que, além de não possuir vantajosidade econômica, social ou para 

o consumidor, a expansão do objeto do contrato para outros equipamentos de Transportes e 

áreas de atuação não previstas no contrato original da Metra de 1997 é flagrantemente ilegal. 

 

76. A crise financeira vivida no setor é grave, encontrar a solução para a sustentabilidade 

do setor de transportes, cobrindo os chamados déficits, é difícil, mas não justificam uma 

prorrogação do contrato e, principalmente, a ampliação irregular do contrato, com todos os 

riscos ao rompimento a ordem jurídica apontadas pelo Ministério Público, pelo Tribunal de 

Contas do Estado e pelo Tribunal de Justiça. 
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