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Resumo: O presente artigo objetiva analisar o modo como vem ocorrendo a 
participação popular na elaboração do Plano de Mobilidade Urbana (PMU) de Volta 
Redonda, consoante disposto na Lei n° 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Para seu 
desenvolvimento, utilizou-se o estudo de caso, de natureza qualitativa, além de pesquisa 
de campo para coleta de dados a partir do inquérito civil instaurado pelo Ministério 
Público Federal (MPF) e da ação civil pública em trâmite na Justiça Federal. Os 
resultados apontam para um frente tripartite de participação da sociedade civil, formada 
pelos Poderes Executivo, Legislativo e MPF, sendo as audiências públicas a ferramenta 
comum utilizada por essas três instâncias. Todavia, denota-se uma participação pouco 
efetiva, dado o baixo contingente de cidadãos e entidades da sociedade civil 
participantes, bem como o espaço temporal reduzido compreendido entre a realização 
das audiências e as medidas administrativas adotadas para o atendimento da PNMU. 
 
Palavras-chave: mobilidade urbana. participação popular. política pública. 
 
1. Introdução 
 

Ainda que existam críticas ao modelo federativo brasileiro,1 não se pode negar a 
importância das cidades como espaços de desenvolvimento e consolidação dos direitos 
do cidadão, o que encontra respaldo no texto constitucional, porquanto além de incluir o 
município como ente federativo (arts. 1°, caput, 18, caput, e 29 a 31), dedica capítulo 
específico à política urbana (arts. 182 e 183). 

No plano infraconstitucional, o Estatuto da Cidade (Lei n° 10.527, de 10 de julho 
de 2001) trouxe disposições que contribuíram para esse quadro, dentre as quais, e que 
se coaduna com o tema deste trabalho, a participação social na elaboração do plano 
diretor, importante instrumento de planejamento urbano e apontado por Avritzer 
(2008) como uma destacada forma de participação social, ao lado do orçamento 
participativo e dos conselhos de políticas públicas. 

Ademais, a criação do Ministério das Cidades favoreceu a estruturação de uma 
política pública permanente voltada às cidades, funcionando como arena de articulação 
entre o Governo Federal e os municípios que, como se sabe, não contam com 

                                                           
1 Por todos, Silva (2005, pp. 474-475). 
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representantes diretos no Congresso Nacional, ao contrário do que ocorre com os 
estados da Federação.2 

A esse contexto, incluiu-se, recentemente, a Lei n° 12.587, de 3 de janeiro de 
2012, que, atendendo ao comando dos artigos 21, inciso XX, e 182 da Constituição 
vigente, instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU).3 

Em relação à mobilidade urbana, destaca-se a Emenda Constitucional n° 90, de 15 
de setembro de 2015, que, dando nova redação ao artigo 6°, inseriu o transporte como 
um direito social fundamental – essencial para fruição de outros direitos já assegurados, 
como observa Sarlet (2015) –, confirmando uma nova visão no tocante ao direito 
urbanístico4 e fomentando a adoção de medidas que priorizem os “modos de transporte 
coletivo, a pé e não-motorizados nos investimentos públicos” (DUARTE; SÁNCHEZ; 
LIBARDI, 2012, p. 92). 

Além desse arcabouço normativo, a escolha do País para sediar importantes 
eventos esportivos – Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 
2016 – lançou luz sobre a temática, evidenciando a necessidade de adequação dos 
centros urbanos quanto ao acesso e à integração (LOURENÇO, 2015). 

Pois bem. A edição da PNMU – que, além de outras providências, estabelece a 
obrigatoriedade de elaboração de Planos de Mobilidade Urbana (PMUs) para os 
municípios com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes (art. 24, § 1°) – vincula as 
administrações públicas municipais aos princípios e objetivos legalmente estabelecidos. 

Essa nova conjuntura amplia significativamente aquela antes prevista no Estatuto 
da Cidade (art. 41, § 2°), que determina a elaboração de um Plano de Transporte Urbano 
(PTU) para os municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes. Nesse 
sentido, Lima Neto, Carvalho e Balbim (2015) registram que de um total de 38 
municípios que se encontravam obrigados a elaborar os respectivos PTUs, o quantitativo 
se elevou para 1.650 cidades que devem estabelecer seus PMUs. 

Em Volta Redonda, a mobilidade urbana já contava com previsão no Plano 
Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano municipal – Lei n° 4.441, de 6 agosto 
de 2008 (arts. 26 a 43). 

                                                           
2 Pode-se argumentar que os deputados federais representam os interesses dos municípios que compõem 
sua base político-eleitoral; entretanto, não são todos os municípios que possuem representantes na 
Câmara dos Deputados, sendo, por isso, o Ministério das Cidades uma esfera que, em tese, promove uma 
articulação federativa mais igualitária.  
3 Para Rech (2015, pp. 270-271), a Lei n° 12.587/2012 “não resolve o problema que é a mobilidade 
urbana, mas apenas estabelece algumas diretrizes de forma geral e genérica. A União faz de conta que 
planejou a mobilidade urbana do País e torna obrigatório aos Municípios um Plano de Mobilidade Urbana 
Municipal, num prazo de três anos sob pena de não receberem recursos orçamentários federais 
destinados à mobilidade urbana. Ignora praticamente o seu importante papel, pois não torna obrigatório 
um Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que defina estradas federais, ferrovias, aeroportos e portos e 
assegure investimentos em curto, médio e longo prazo. Também não torna obrigatório que os Estados 
elaborem seus Planos Estaduais de Mobilidade Urbana. A lei não pode ser mero indicativo de políticas 
públicas, mas deve significar, efetivamente, políticas públicas.” 
4 Outro ponto relevante diz respeito à inclusão explícita, no texto constitucional, do direito à mobilidade 
eficiente, como objetivo a ser alcançado pelas políticas de segurança viária (art. 144, § 10, com redação 
dada pela ECn° 82, de 16 de julho de 2014).    
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No campo da infraestrutura urbana, a inclusão no Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) 2 – Mobilidade Urbana Cidades Médias5– garantiu ao município, por 
meiode financiamento perante a Caixa Econômica Federal, o aporte de R$ 58.054.500,00 
(cinquenta e oito milhões e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais) para realização 
de obras urbanas, inicialmente identificadas como integrantes de um Plano de 
Mobilidade Urbana (PMU) e posteriormente contestadas pelo Ministério Público Federal 
(MPF). 

Em virtude da relevância e atualidade do tema, buscar-se-á, neste trabalho, tecer 
algumas considerações sobre a participação popular no processo, ainda em andamento, 
de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana (PMU) de Volta Redonda. O 
desenvolvimento deste artigo possibilita lançar um olhar crítico e contemporâneo sobre 
um processo cujo resultado ditará o futuro da política urbanística municipal e que 
deve(rá) oportunizar melhorias para a qualidade de vida dos cidadãos. 

O objetivo geral desse estudo é verificar as medidas adotadas pelo Poder Público 
para o fomento e a efetividade da participação popular na construção do PMU. Para seu 
alcance, têm-se como objetivos específicos: (i) apontar algumas características da 
mobilidade urbana no Brasil e a necessidade do planejamento; (ii) analisar os Planos de 
Mobilidade Urbana, apresentado os principais aspectos legais e conceituais; (iii) 
apresentar um breve panorama da mobilidade urbana em Volta Redonda e o histórico 
anterior às discussões sobre o PMU; (iv) analisar a relação entre participação e políticas 
públicas; e (v) analisar a forma como vem ocorrendo a participação social no processo. 

Além desta introdução, o artigo aborda, no segundo tópico, as principais 
características da mobilidade urbana no Brasil e a importância do planejamento para 
essa política pública. No tópico seguinte, é apresentado o panorama legislativo dos 
Planos de Mobilidade Urbana (PMUs) e a delimitação conceitual desses instrumentos 
trazida pela PNMU. No quarto tópico, são feitas considerações acerca da mobilidade 
urbana em Volta Redonda. No quinto, analisa-se a inter-relação entre participação 
popular e políticas públicas. A metodologia utilizada é explicitada no sexto tópico. No 
sétimo tópico, são colacionados os resultados e discussões da pesquisa e, por fim, no 
oitavo e derradeiro tópico, são apontadas as conclusões, bem como as limitações e 
indicações para futuros estudos. 

 
2. Mobilidade urbana: entendendo a importância do planejamento de uma política 
pública 
 

Como já mencionado, a Lei n° 12.587, de 3 de janeiro de 2012, instituiu a Política 
Nacional da Mobilidade Urbana (PNMU), que, por sua vez, é, sobretudo, uma política de 
desenvolvimento do ambiente urbano sob responsabilidade da gestão municipal, 

                                                           
5 O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade Médias Cidades, lançado em 19 de junho de 
2012, teve como objetivo a melhoria do trânsito em municípios com população entre 250 mil a 700 mil 
habitantes, tendo sido previsto um orçamento inicial de 7 bilhões de reais. Em Volta Redonda, houve a 
aprovação do projeto “Implantação de corredor de transporte urbano – Arco de Centralidades”. Disponível 
em http://www.pac.gov.br/noticia/360696b2 e http://www.pac.gov.br/infraestrutura-social-e-
urbana/mobilidade-urbana/rj. Acesso em 19 de Jul 2016. 

http://www.pac.gov.br/noticia/360696b2
http://www.pac.gov.br/infraestrutura-social-e-urbana/mobilidade-urbana/rj
http://www.pac.gov.br/infraestrutura-social-e-urbana/mobilidade-urbana/rj
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pautada na observância das condições de habitação, saneamento básico, transportes – 
principalmente o coletivo –, dentre outras necessidades correlatas ao bem estar dos 
cidadãos, conforme previsão dos artigos 21, XX, e 182 da Constituição Federal 1988, 
doravante denominada CF/88.O conceito nuclear é, pois, a mobilidade urbana, 
entendida como 

 
[...] um atributo das cidades e se refere à facilidade de deslocamentos de 
pessoas e bens no espaço urbano. Tais deslocamentos são feitos através de 
veículos, vias e toda a infraestrutura (vias, calçadas, etc.) que possibilitam esse 
ir e vir cotidiano. Isso significa que a mobilidade urbana é mais do que o que 
chamamos de transporte urbano, ou seja, mais do que o conjunto de serviços e 
meios de deslocamento de pessoas e bens. É o resultado da interação entre os 
deslocamentos de pessoas e bens com a cidade (PÓLIS, 2005, p. 3). 

 
Num conceito mais sintético, mobilidade urbana significa “o grau de movimento 

possível na cidade, ou melhor, a facilidade com a qual pessoas se locomovem e 
cargassão transportadas no tecido urbano” (MARRARA, 2015, p. 122). 

A mobilidade urbana pode ser entendida, ainda, e numa visão mais 
emancipatória, como um direito social fundamental (OLIVEIRA JÚNIOR, 2011), 
derivado da “filtragem constitucional do direito à cidade” (LIMA; ÁVILA, 2016, p. 11), o 
que se justifica no rol aberto de direitos fundamentais expressamente previstos na 
CF/1988 (MENDES; COELHO; BRANCO, 2009). 

No Brasil, fatores de ordem política, econômica e social influenciaram, nos 
últimos sessenta anos, o processo de urbanização,6 a exemplo do aumento das taxas de 
motorização da população e do crescimento acelerado dos centros urbanos (LIMA 
NETO; CARVALHO; BALBIM, 2015), decorrente do nascimento da indústria automotiva 
nacional, do estímulo ao consumo de automóveis e da prevalência do transporte 
particular sobre o público (CARVALHO, 2015). No entanto, nem tudo que cresce se 
desenvolve (MARRARA, 2015), sendo imprescindível a articulação entre planejamento 
e política pública. De acordo com Pires (2013, p. 11): 

 
Nos últimos 5 anos, o número de carros praticamente dobrou nas cidades 
brasileiras, causando grandes congestionamentos com consequências sociais e 
econômicas. É cada vez mais preocupante o aumento do uso do transporte 
individual em detrimento do transporte coletivo, sobrecarregando o sistema 
viário das cidades brasileiras [...]. Segundo o Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), nos últimos dez anos, a frota nacional de veículos cresceu 
121%, enquanto a população brasileira cresceu 12%: a relação de veículos por 
habitante saltou de um para cada cinco pessoas em 2001 para pouco mais de 
um veículo para cada três pessoas em 2012. A frota de motocicletas teve o 
maior avanço: 304%, passando de 4,5 milhões de unidades em 2001 para 18,3 
milhões no ano de 2012 [...]. 

 

                                                           
6 A urbanização distingue-se da urbanificação. A primeira se refere ao processo pelo qual a população 
urbana cresce em proporção superior à rural, sendo, portanto, um fenômeno de concentração urbana. Já a 
urbanificação deriva da intervenção do Poder Público, ou seja, é um “processo de correção da urbanização, 
consistente na renovação urbana, que é a reurbanização” (SILVA, 2008, pp. 26-27). 
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Outrossim, cerca de 80% da população moram em cidades, cujo processo de 
urbanização é caracterizado pela segregação territorial, marcado pelo movimento do 
centro em direção às periferias (CONFEA, 2009). 

Dessa forma, a mobilidade urbana passou a ser uma pauta frequente nos 
discursos políticos e sociais, constituindo “um dos fenômenos mais importantes da 
sociedade contemporânea, [...] elemento fundamental da dinâmica socioeconômica, 
como meio utilizado para acessar serviços e/ou bens, ocupando uma posição de 
destaque nos processos de desenvolvimento” (CASIMIRO; MELO, 2016, p. 289). 

Como sinônimo de desenvolvimento e inclusão social, sua efetividade deve ser 
perseguida em conformidade com outras políticas públicas (saúde, moradia, educação 
etc.),preparando as cidades para desafios futuros, como destacado por Ginkel (2008, p. 
32 apud SILVA, 2014, p. 38): 

 
As Nações Unidas estimam que em 2030 a população do mundo alcançará 8 
bilhões. Isso será 2,3 bilhões a mais que trinta anos antes. A população urbana 
nos países em desenvolvimento deverá crescer de 2 para 4 bilhões no mesmo 
período […], virtualmente todo o crescimento da população global nas décadas 
à frente […]. A infraestrutura [nessas] cidades – água, saneamento, energia e 
sistemas de transporte, de tratamento de saúde, habitação e educação – é 
inadequada mesmo para a população que já existe. Portanto, por que devemos 
ter qualquer confiança em que essas cidades serão capazes de gerenciar as 
mudanças à frente? […] Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio clamavam 
por uma redução em 100 milhões do número de habitantes das favelas até 
2015. Nesse período, o número desses habitantes deve crescer em 1 bilhão. A 
questão constrangedora não é como reverter essa tendência, mas como se 
adaptar a essa inevitabilidade de maneiras que possam levar a vidas saudáveis; 
produtivas e recompensadoras para o maior número de pessoas. 

 
Da relação entre mobilidade urbana e desenvolvimento, destaca-se, ainda, a 

necessidade de uma política pública pautada na sustentabilidade,7derivada do próprio 
conceito de desenvolvimento sustentável, entendido como “uma forma de 
desenvolvimento que vai ao encontro das necessidades da geração atual sem 
comprometer a possibilidade (ou capacidade) das gerações futuras em satisfazer suas 
necessidades” (PLUME, 2003 apud CAMPOS, 2013, s.p.). 
 Tais considerações nos conduzem a pensar criticamente a realidade dos 
municípios nos quais os PMUs se materializarão. Nesse sentido, Magagnin e Silva (2008) 
ressaltam a importância de os técnicos e planejadores, ou seja, aqueles que trabalham 
                                                           
7 Carvalho (2016, p. 17) elenca as seguintes dimensões da mobilidade urbana sustentável: (i) 
“sustentabilidade ambiental dos sistemas de transporte: tecnologias mais limpas do ponto de vista 
ambiental (emissões e ruídos); veículos e infraestrutura adequados ao ambiente da operação (áreas de 
preservação histórica ou ambiental); baixa intrusão visual; planejamento urbano e transporte integrados”; 
(ii) “sustentabilidade econômica dos sistemas de transporte: cobertura dos custos; balanceamento 
oferta/demanda; investimento na expansão da rede permanentes; investimentos na melhoria dos serviços 
permanentes; e modelos de financiamento e remuneração viáveis”; e (iii) “justiça social: tarifa de 
transporte público inclusiva; inclusão social (combate à imobilidade dos mais pobres); atendimento às 
áreas mais carentes com custo compatível à renda desses usuários (serviços sociais); equidade no uso do 
espaço urbano; progressividade no financiamento e regressividade na concessão dos benefícios sociais; e 
acessibilidade universal ao transporte público”. 
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especificamente no planejamento urbano e de transportes, combinarem o equilíbrio de 
interesses de diversas ordens, afinal, a análise dos espaços urbanos é, por si só, uma 
atividade complexa, que exige a articulação de variadas instâncias (VASCONCELLOS, 
2012).Com efeito, Casimiro e Melo (2016, p. 289) destacam que: 

 
O planejamento deve ofertar dados objetivos e subjetivos, elementos para 
apreciação de situações reais pelos gestores, bem como destacar e envolver 
questões tais como intervenções e ampliação do tecido urbano, seu impacto em 
mananciais e estruturas de abastecimento de água; na malha viária já existente, 
para o serviço de transporte público e quanto ao índice de poluição 
atmosférica; nas condições de habitabilidade em determinados bairros. 
Os dados e elementos elencados no planejamento têm uma função estratégica 
(SOUZA, 1984, p. 17), aproximada tanto do contexto da programação financeira 
estatal, como das relações sociais e econômicas da própria sociedade. Diante 
das previsões constitucionais de 1988, o planejamento é fundamental para 
indicar o caminho a ser percorrido pelo poder público na concretização das 
necessidades do cidadão e por isso mesmo necessário que se construa 
amparado no veio da democracia participativa. 

 
Para Mukai (2002, p. 94), o planejamento urbano deixou de abranger apenas a 

ordenação físico-territorial, sendo, de um lado, “componente essencial de proteção do 
meio ambiente, e de outro, do desenvolvimento econômico-social, nacional, regional e, 
especialmente, local.” Lima (2012), por sua vez, salienta que o direito ao acesso 
equitativo às cidades não será pleno se o planejamento urbano não for eficaz. Eficácia 
que passa, obrigatoriamente, pela observância e respeito ao princípio da isonomia (art. 
5º, caput, CF/1988), cuja concretização depende de olhares mais especializados para a 
acessibilidade e seus desdobramentos, bem como da solução de “inúmeras deficiências 
no que tange à dinâmica espacial, frota veicular, eficiência e segurança no trânsito de 
pessoas e automóveis, de modo sustentável” (LIMA, 2012, s.p.). 

A concretização dos Planos de Mobilidade Urbana (PMUs) guarda relação com 
inúmeros desafios, dentre os quais se destacam a reconstrução do espaço social e a 
otimização do transporte público coletivo, agora expressamente listado como um direito 
social fundamental. 
 A necessidade de esforços conjuntos na promoção do desenvolvimento local leva 
a ser reconhecida a importância de os cidadãos participarem e opinarem efetivamente 
da elaboração, cumprimento e monitoramento das políticas públicas urbanísticas, haja 
vista a singularidade das informações de quem vivencia os problemas cotidianos 
existentes nas cidades. Para tanto, o Plano de Mobilidade Urbana (PMU) exige, como 
condição de legitimidade e legalidade, a participação efetiva da sociedade civil, 
reforçando o princípio da gestão democrática que anima o Direito à Cidade brasileiro. 

 
3. Planos de Mobilidade Urbana (PMUs): panorama legislativo e delimitação 
conceitual 
 

Embora as discussões acerca dos PMUs tenham ganhado destaque com a Lei n° 
12.587/2012, considerada o marco legal da mobilidade urbana no Brasil, não se pode 
afirmar que esses instrumentos constituam novidade no plano normativo. 
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O Estatuto da Cidade, em seu artigo 41, § 2°, já previra a obrigatoriedade de 
elaboração de um Plano de Transporte Urbano (PTU) integrado, compatível com o Plano 
Diretor ou nele inserido, para os municípios com mais de 500.000 habitantes, o que 
excluía as cidades de médio porte que também vivenciaram o aumento da frota veicular 
(MARRARA, 2015). 

Em 2005, o Conselho das Cidades (ConCidades), por meio da Resolução n° 34, de 
1° de julho de 2005, posteriormente revogada pela Resolução n° 164, de 26 de março de 
2014, altera a denominação do PTU, que passa a ser denominado de Plano Diretor de 
Transporte e Mobilidade (PDTM) (art. 8°, caput). 

Apesar de a disposição do Estatuto da Cidade ser vinculante, decorridos mais de 
dez anos, apenas treze cidades haviam atendido ao comando legal até a entrada em vigor 
da Lei n° 12.587/2012 (CARVALHO, 2015).Entretanto, desde 1989, ou seja, um ano após 
a redemocratização do País, tramitaram vários projetos de lei sobre o tema mobilidade 
urbana. Ainda que, inicialmente, tais proposições legislativas tivessem uma abordagem 
mais restrita, limitando-se ao sistema nacional de transportes coletivos urbanos, a 
análise do seu teor permite constatar uma significativa expansão temática, que passou a 
entender a mobilidade urbana de modo mais amplo e abrangente.8 

 
Projeto de Lei Origem Ementa Situação 

PL n° 4.203/1989 Câmara dos Deputados 
Institui as normas do Sistema Nacional de 
Transportes Coletivos Urbanos de Passageiros 

Arquivado em 2 de fevereiro de 1995, nos 
termos do art. 105 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados 

PL n° 870/1991 Câmara dos Deputados 
Institui as diretrizes nacionais de transporte 
coletivo urbano e dá outras providências 

Idem 

PL n° 1.777/1991 Câmara dos Deputados 
Institui as diretrizes nacionais de transporte 
coletivo urbano e dá outras providências 

Idem 

PL n° 2.594/1992 Câmara dos Deputados 
Dispõe sobre as diretrizes nacionais de transporte 
coletivo urbano e dá outras providências 

Idem 

PL n° 694/1995 Câmara dos Deputados 
Institui as diretrizes nacionais do transporte 
coletivo urbano e dá outras providências 

Deu origem à Lei n° 12.587/2012 

PL n° 1.974/1996 Câmara dos Deputados 

Dispõe sobre a prestação de serviços de transporte 
rodoviário coletivo de passageiros sobre o regime 
de concessão ou permissão, e dá outras 
providências 

Apensado ao PL n° 694/1995 e posteriormente 
arquivado nos termos do art. 133 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados 

PL n° 2.234/1999 Câmara dos Deputados 
Dispõe sobre sistema integrado de transporte 
coletivo urbano 

Apensado ao PL n° 694/1995 e posteriormente 
arquivado nos termos dos arts. 163 c.c. 164, § 4°, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

PL n°1.687/2007 Poder Executivo 
Institui as diretrizes da política de mobilidade 
urbana e dá outras providências 

Apensado ao PL n° 694/1995 e posteriormente 
arquivado nos termos dos arts. 163 c.c. 164, § 4°, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

Tabela 1: Projetos de lei relacionados à mobilidade urbana que tramitaram no Congresso Nacional 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 
Com a entrada em vigor da Lei n° 12.587/2012, duas consequências são 

imediatas. A primeira é a ampliação do número de municípios obrigados a desenvolver 
seus respectivos PMUs. Isso porque a norma estabelece como marco objetivo desta 
obrigação o número de habitantes, que passa a ser o mesmo daquele exigido para os 
Planos Diretores, ou seja, 20.000 habitantes (art. 41, I, Lei n° 10.257/2001). A previsão 

                                                           
8 “O processo de construção da PNMU passou por diferentes abordagens. As primeiras abordagens 
focavam somente a questão do transporte. Devido ao intenso processo de urbanização que ocorreu no 
país a partir da década de 1950, os estudos e planos de transporte urbano fundamentavam-se, 
principalmente, em um caráter rodoviarista, incentivados pelo apoio financeiro ao desenvolvimento da 
indústria automobilística, o que aumentou o uso de veículos motorizados (automóveis ou ônibus)” (PIRES, 
2013, p. 10). 
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permite, dessa maneira, que a política urbana a ser desenvolvida ou mesmo reavaliada 
seja integrada, evitando a sobreposição de políticas incompatíveis, o que, em tese, visa 
atender ao princípio da eficiência.9 

A outra é a prescrição legal do que é ou deve ser um PMU. Nesse sentido, o artigo 
24 da Lei n° 12.587/2012 dispõe que o Plano de Mobilidade Urbana é instrumento de 
efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), que deverá contemplar 
os princípios, objetivos e diretrizes e abordar, como conteúdo mínimo: (i) os serviços de 
transporte público coletivo; (ii) a circulação viária; (iii) as infraestruturas do sistema de 
mobilidade urbana; (iv) a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de 
mobilidade; (v) a integração dos modos de transporte público e destes com os privados 
e os não motorizados; (vi) a operação e o disciplinamento do transporte de carga na 
infraestrutura viária; (vii) os polos geradores de viagens; (viii) as áreas de 
estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos; (ix) as áreas e horários de 
acesso e circulação restrita ou controlada; (x) os mecanismos e instrumentos de 
financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; 
e (xi) a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade 
Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos. 

No entanto, a despeito de um conteúdo mínimo a ser observado, não é previsto, 
na lei, o instrumento por meio do qual o PMU deve ser materializado, havendo, em tese, 
uma margem de discricionariedade para o Poder Público, que poderá fazê-lo por lei 
própria ou outro instrumento (CARVALHO, 2015). 

 
4. Mobilidade Urbana em Volta Redonda: alguns apontamentos 
 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade 
de Volta Redonda, em 2010, possuía uma população de 257.803 habitantes, com 
estimativa, para o ano de 2015, de 262.970.10 

No tocante à sua frota de veículos, os dados para 2015 apontam para o total de 
127.564, o que representa, em relação às informações censitárias de 2010, um aumento 
de aproximadamente 32,3%. Percebe-se, pois, uma disparidade entre o aumento 
percentual do número de veículos (32,3%) e o número de habitantes (2%), 
demonstrando a premente necessidade de se discutir o futuro da mobilidade urbana na 
cidade. 

As discussões acerca da mobilidade urbana em Volta Redonda podem ser 
abordadas sobre dois aspectos: legal e social. 

Quanto ao primeiro, a previsão normativa no Plano Diretor Participativo de 
Desenvolvimento Urbano municipal constituiu o marco legal inaugural. Promulgado em 
cumprimento ao Estatuto da Cidade e elaborado com participação da sociedade civil, o 
Plano Diretor de Volta Redonda dedica capítulo específico à matéria (artigos 26 a 43), 
definindo-a como uma política setorial, ao lado das políticas de habitação e 

                                                           
9 Ao encontro desse objetivo, o parágrafo 3° do artigo 24 prescreve a integração do PMU ao Plano Diretor. 
10 Disponível em http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330630. Acesso em 16 
Ago 2016. 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330630
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regularização fundiária; meio ambiente e saneamento ambiental; e desenvolvimento 
econômico. 

Em 2012, como já destacado neste trabalho, é sancionada e promulgada a Lei 
Municipal n° 4.912 – representando mais um avanço no plano legislativo, porquanto 
alinhado à perspectiva de incentivo e promoção ao transporte não-motorizado – que 
institui a bicicleta como um modal de transporte e determina: (i) a reserva de 5% (cinco 
por cento) das vias urbanas para construção de ciclo-faixas e ciclovias de forma 
interconectada ao centro da cidade e integrada ao transporte coletivo; (ii) a reserva de 
espaços para bicicletários e/ou estacionamentos de bicicletas; (iii) a realização de 
campanhas de educação e conscientização sobre o uso de bicicleta; e (iv) a 
disponibilização de bicicletários para locação de bicicletas. 

Em relação ao aspecto social, as discussões começam a ganhar força no ano de 
2013, coincidindo com as manifestações que eclodiram no país e que tiveram como mote 
o transporte público; assim como a outorga do termo de habilitação para contratação à 
operação de crédito para implantação de corredor de transporte urbano, denominado 
“Arco de Centralidades”, no bojo do Programa de Infraestrutura de Transporte e 
Mobilidade Urbana – PRÓ-TRANSPORTE – e do PAC 2 Mobilidade Médias Cidades. 

Com a contemplação da proposta do município de Volta Redonda no processo 
seletivo relacionado ao PAC 2 – Eixo Mobilidade Médias Cidades – no âmbito do PRÓ-
TRANSPORTE, a administração municipal instaurou o processo licitatório n° 
13.919/2014 para contratação de empresa para implantação do corredor de transporte 
Arco de Centralidades, por meio do Regime Diferenciado de Contratações (RDC), 
instituído pela Lei n° 12.462/2011, o qual veio a ser questionado judicialmente pelo 
MPF, dando origem à ação civil pública n° 0011997-74.2015.4.02.5104, em trâmite na 3ª 
Vara Federal de Volta Redonda. 

É de se destacar que antes mesmo da impugnação judicial, o próprio MPF havia 
instaurado, em dezembro de 2014, inquérito civil11 a partir de representação de 
entidades da sociedade civil que questionavam, entre outros assuntos, a ausência de 
participação popular no processo, o que restou consignado na Recomendação n° 
05/2015, expedida em 18 de março de 2015, na qual se recomendou a adoção de 
medidas que garantissem a participação dos cidadãos.  

A atuação do MPF representou um capítulo importante para a abertura dialógica 
na construção do PMU de Volta Redonda, pois deu maior publicidade, fomentando uma 
postura mais proativa do poder público municipal. 

Tendo em vista que o prazo para elaboração do PMU se esgotou em abril de 
2015,12 ano em que efetivamente é aberto espaço à sociedade civil, torna-se importante 

                                                           
11 Inquérito Civil n° 1.30.010.000548/2014-50, instaurado com a seguinte ementa: “DIREITOS DO 
CIDADÃO. ACOMPANHAMENTO DA CONCRETIZAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA NO 
MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. RECEBIMENTO DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS COM 
ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES CONTIDAS NA LEI 
12.587/12. VOLTA REDONDA/RJ.” 
12 Tramita no Congresso Nacional o PL n° 7.898/2014, que altera o prazo previsto no art. 24 da Lei n° 
12.587/2012, prorrogando-o por mais 6 (seis) anos. O referido projeto, já aprovado pela pelas Comissões 
de Desenvolvimento Urbano e de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, 
encontra-se no Senado Federal (PLC n° 22/2016), aguardando apreciação. 
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analisar como, até o presente momento, tem ocorrido essa participação, necessitando-
se, todavia, tecer alguns comentários sobre a participação popular no âmbito das 
políticas públicas. 

 
5. Participação popular e políticas públicas: uma inter-relação necessária num 
Estado Democrático de Direito 

 
Há muito se discute a importância da participação social no contexto da 

Administração Pública, seja como condição de exercício do controle social, seja como 
meio de legitimação da ação estatal ou, ainda, exercício de um direito fundamental. Para 
França (2008, pp. 105-106): 

 
[...] é inaceitável e inconstitucional acatar uma atuação administrativa sem a 
possibilidade e crivo social de sua formulação e efeitos. O ato administrativo, 
assim como todo ordenamento jurídico, deve ser voltado ao bem do homem, 
conforme os valores de sua dignidade. Assim, o controle realizado por aquele 
sujeito final de sua criação, atuação e razão de existir é, em todos os sentidos, 
fundamental – desse modo – os respectivos mecanismos viabilizadores de sua 
aplicação são peças centrais da engrenagem do Estado Democrático de Direito. 

 
Dessa forma, a participação social, ainda que a Lei n° 12.587/2012 fosse silente, 

decorreria da própria estrutura do Estado brasileiro, que se afirma como um Estado 
democrático. Nas palavras de Binenbojm (2008, p. 49): 

 
A democracia, a seu turno, consiste em um projeto moral de autogoverno 
coletivo, que pressupõe cidadãos que sejam não apenas os destinatários, mas 
também os autores das normas gerais de conduta e das estruturas jurídico-
políticas do Estado. Em um certo sentido, a democracia representa a projeção 
política da autonomia pública e privada dos cidadãos, alicerçada em um 
conjunto básico de direitos fundamentais. A própria regra da maioria só é 
moralmente justificável em um contexto no qual os membros da comunidade 
são capacitados como agentes morais emancipados e tratados com igual 
respeito e consideração.  

 
Essa opção político-constitucional reflete a própria evolução da Administração 

Pública brasileira, que de um viés patrimonialista, fortemente presente nos séculos XVI e 
XVIII, caminha para uma gestão democrática ou societal, caracterizada pelo 
estabelecimento de “organizações administrativas efetivas, permeáveis à participação 
popular e com autonomia para operar em favor do interesse público” (PAULA, 2005, p. 
159).13 

                                                           
13 Para Junquilho (2010, pp. 167-168), o modelo societal preconiza: (i) “a devida ênfase na participação 
social em processos decisórios de políticas públicas, por meio da institucionalização de canais apropriados 
de acesso da população”; (ii) “a estruturação de uma proposta política capaz de repensar o modelo de 
desenvolvimento do Brasil”; (iii) “uma discussão crítica das estruturas das máquinas estatais, bem como 
de seus instrumentos de gestão”; (iv) “a ênfase na dimensão sociopolítica da ação estatal como alternativa 
às dimensões econômico-financeiras”; (v) “a valorização de iniciativas locais de organização, bem como de 
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Não é difícil encontrar autores que defendem a participação social como um 
direito fundamental que, embora não expresso no texto constitucional, é a ele inerente.14 
Cuida-se de reflexo da chamada democratização administrativa, cujas balizas decorrem 
da Constituição de 1988 (SANTOS, 2014).  Para Schier (2002, pp. 77-82): 

 
Com isso, tem-se que o povo brasileiro, no exercício do poder constituinte 
originário, elegeu o respeito à pessoa humana, entendida em suas diversas 
dimensões, como fundamento e fim máximo deste Estado. Escolheu-se, ainda, 
para ele, a estrutura do Estado de Direito e a forma democrática de gestão de 
poder. 
Nesta medida, o Estado Brasileiro existe para promover o desenvolvimento da 
pessoa humana, mediante a garantia a todos os indivíduos de um núcleo de 
direitos fundamentais, a partir de uma perspectiva material e, portanto, por 
vezes, através da ação interventiva do poder público, limitada pelo Direito. 
É, pois, em torno dos direitos fundamentais e, notadamente, da dignidade 
humana, que gira a Administração Pública. Supera-se, então, qualquer ideia que 
busque vincular esta atuação administrativa em torno do Estado, como 
entidade abstrata e amorfa. Passa-se, portanto, a conceber-se, com a CF/88, um 
processo singular de “personalização do Direito Administrativo”, entendido, 
agora, como disciplina que deve voltar-se ao homem, ao cidadão, e não ao 
Estado justificado por sis mesmo, enquanto estrutura. 
[...] 
Especificamente no âmbito da Administração Pública, o Estado democrático de 
Direito, fundado mo princípio da socialidade, [...], exige a implementação de 
institutos democráticos que permitam, em última instância, a participação do 
cidadão na formação da vontade administrativa. 

 
Conforme Amaral, Guimarães e Daumeri (2015, p. 811), citando Dallari (1996, pp. 

25-27), a participação popular é um princípio ínsito à democracia que garante “o direito, 
não apenas à representação política, mas também à informação e à defesa direta dos 
seus interesses, possibilitando ainda a atuação e efetiva na gestão dos bens e serviços 
públicos”. As autoras distinguem, ainda, a participação real da participação formal, 
pontuando que: 

 
A primeira é participação popular direta, na criação, incremento e execução das 
políticas públicas. A participação formal está circunscrita à prática de 
formalidades que só afetam aspectos secundários do processo político. A 
participação real é a verdadeira participação democrática, pois influi de algum 
modo nas decisões políticas governamentais de índole fundamental. O exercício 

                                                                                                                                                                                     
gestão da coisa pública; e o incentivo à Gestão Social, ou seja, o reconhecimento de iniciativas locais que 
incluam demandas de diversos públicos-alvos inerentes à cultura, ao associativismo, dentre outras.” 
14 “Isto não significa, entretanto, que tal direito não esteja contemplado pela sistemática constitucional. De 
fato, a abertura do sistema constitucional aos direitos fundamentais, proporcionada pelo §2º do artigo 5º 
da Constituição, não deixa dúvidas quanto à existência de direitos fundamentais implícitos.” (SANTOS, 
2014, p. 444). Ao encontro do autor, temos Ferreira Filho (2010, pp. 118-119): “Admite, portanto, a 
Constituição brasileira a existência de direitos fundamentais implícitos, como já o admitiam as anteriores. 
Estes hão de decorrer do ‘regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que 
a República seja parte’. Tais direitos implícitos são direitos fundamentais por sua natureza. Podem ser 
induzidos ou deduzidos de outros que a Constituição explicita. [...]. Direito implícitos igualmente podem 
ser deduzidos dos tratados internacionais. Isto advém de uma inovação da Constituição em vigor.” 
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do direito à participação social se concretiza por meio de vários instrumentos e 
instâncias, a exemplo das audiências públicas, das ouvidorias, dos conselhos 
gestores nas mais diversas esferas governamentais, enfim, de uma gama de 
mecanismos que devem ser disponibilizados e efetivamente utilizados por 
todos os cidadãos (AMARAL; GUIMARÃES; DAUMERI, 2015, p. 811). 

 
No que se refere à PNMU, seguindo a dinâmica já prevista no Estatuto da Cidade 

(art. 43), a participação da sociedade civil é condição imprescindível para sua 
elaboração, como se depreende dos artigos 5°, V, 7°, I e V, e 15, verbis: 

 
Art. 5° A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos 
seguintes princípios: 
[...] 
V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana; 
[...] 
Art. 7°A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos: 
I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 
[...] 
V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da 
construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. 
[...] 
Art. 15.  A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e 
avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana deverá ser assegurada 
pelos seguintes instrumentos:  
I - órgãos colegiados com a participação de representantes do Poder 
Executivo, da sociedade civil e dos operadores dos serviços;  
II - ouvidorias nas instituições responsáveis pela gestão do Sistema 
Nacional de Mobilidade Urbana ou nos órgãos com atribuições análogas;  
III - audiências e consultas públicas; e 
IV - procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da 
satisfação dos cidadãos e dos usuários e de prestação de contas públicas. 
(grifos nossos) 

 
A participação no processo de elaboração, execução e monitoramento de políticas 

públicas oportuniza a identificação das demandas sociais. No entendimento de Paludo 
(2013, pp. 407-408), 

 
[...] a falta de participação torna difícil para os agentes públicos e governantes 
perceberem demandas não expressas pelo número reduzido de cidadãos que se 
manifestam nas esferas políticas. Essa falta de percepção dos problemas 
enfrentados pela sociedade fragiliza a produção legislativa que regula a 
distribuição de recursos entre grupos na sociedade. Numa situação como essa, 
existe a tendência de que os recursos públicos sejam direcionados para os 
poucos cidadãos que participam dos processos políticos de elaboração das 
políticas públicas em detrimento da maioria da população não participante, o 
que gera falta de legitimidade dos governos perante a sociedade [...]. 
Assim, como o nosso sistema é democrático, não há alternativa diferente para 
compreender as políticas públicas e utilizá-las para fazer cumprir o que 
constitucionalmente foi determinado. 
[...] 
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Desenvolver políticas públicas é, portanto, atividade que envolve políticos, 
administradores, servidores públicos e cidadãos. 

 
Para Avritzer (2007), a participação política da sociedade civil, no período 

democrático, é caracterizada pela ampliação da sua presença nas políticas públicas e 
pelo crescimento das chamadas instituições participativas, o que traduz a necessidade 
de que gestão pública seja marcada pela deliberação e por uma representatividade 
permeável aos diversos atores sociais que compõem o tecido social.  

A gestão democrática constitui princípio-vetor da PNMU, identificando a 
mobilidade como “política de controle e como coisa do povo, atributo da respublica, 
razão pela qual os meios e os resultados da prestação submetem-se ao interesse 
público” (GUIMARÃES, 2012, p. 133). Logo, a participação deve ser o ponto de partida 
para as discussões do PMU, devendo ser exercida durante toda sua vigência, permitindo 
o pleno exercício do controle social. Longe de ser um procedimento formal, a inserção 
ativa da sociedade civil no contexto da política municipal de mobilidade urbana é 
condição de legitimidade. 

 
6. Metodologia 

 
O presente artigo utiliza o estudo de caso como método e possui natureza 

qualitativa. Como aponta Zanella (2009, p. 75), com base em Richardson et al., a 
pesquisa qualitativa “pode ser definida como a que se fundamenta principalmente em 
análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio, pela não utilização de 
instrumental estatístico na análise de dados.” 

Tendo em vista que toda pesquisa não deve ser um fim em si mesmo, mas um 
ponto de partida para o desenvolvimento de futuros trabalhos que busquem contribuir 
para a sociedade como um todo. A indicação dos procedimentos metodológicos adotados 
serve não só de guia para a verificação dos resultados alcançados, como também um 
meio de controle de eventuais falhas e/ou limitações do estudo. 

Dessa forma, necessário destacar que este trabalho tem como recorte espacial o 
município de Volta Redonda, abarcando o período de dezembro de 2014 a agosto de 
2016. Os dados utilizados na análise documental foram obtidos por meio de pesquisa de 
campo na sede da Procuradoria da República no município de Volta Redonda, a fim de 
extrair cópias do inquérito civil n° 1.30.010.000520/2014-50 e da ação civil pública n° 
0011997-74.2015.4.02.5104, sendo esta última em meio digital (pen drive), ambos de 
acesso público. É de se ressaltar que apesar de um dos autores ser servidor do MPF, 
optou-se por seguir o trâmite formal para obtenção dos referidos dados, incluindo o 
recolhimento das custas, em atenção não só ao princípio da impessoalidade que rege os 
agentes públicos, mas sobretudo em deferência à neutralidade e ao caráter científico que 
um trabalho de conclusão de curso impõe. 

Muitos dos dados utilizados foram obtidos, ainda, em consulta aos sítios 
eletrônicos da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores de Volta Redonda, até 
mesmo porque a própria administração municipal se comprometeu, por mais de uma 
vez, a disponibilizar as informações relacionadas ao PMU no portal eletrônico do 
Executivo municipal. Desse modo, a escolha metodológica subsidiou não só a confecção 
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da pesquisa, mas serviu para analisar a compatibilidade entre o discurso apresentado 
pelo poder público e as ações implementadas. 

 
7. Resultados e discussões 

 
Ao analisarmos as informações disponibilizadas pelos Poderes Executivo e 

Legislativo municipais, bem como aquelas constantes dos autos do inquérito civil 
instaurado pelo MPF, identificamos três espaços de participação da sociedade civil na 
elaboração do PMU, quais sejam: (i) audiências públicas; (ii) núcleo gestor; e (iii) Fórum 
de Mobilidade Urbana. 

As audiências públicas são uma realidade cada vez mais comum no âmbito da 
Administração Pública brasileira, sendo ferramentas “para implementar as bases da 
democracia de alta intensidade, onde a cidadania direta ou pró ativa é exercitada 
potencialmente” (AMARAL; GUIMARÃES; DAUMERI, 2015, p. 811). 

No contexto voltarredondense, a primeira audiência pública para discutir a 
questão da mobilidade urbana foi realizada em dezembro de 2014, por iniciativa do 
Legislativo municipal, não se abordando, diretamente, o PMU, mas atendendo-se à 
demanda da população que constantemente apresentava reclamações acerca do serviço 
público de transporte.15 

 Em 15 de abril de 2015, a Câmara de Vereadores realiza uma segunda audiência 
pública, agora voltada aos ditames da Lei n° 12.587/2012, da qual participaram, 
segundo dados publicados pelo órgão, mais de 300 pessoas (CMVR, 2015). Na ocasião, os 
presentes puderam expor suas sugestões que, em apertada síntese, resumiram-se em 
questões pontuais, a saber: (i) construção de ciclovias; (ii) conclusão das obras da 
Rodovia do Contorno; e (iii) implementação de melhorias no transporte público. 

Recentemente, em virtude de provocação do “Coletivo 3,30 é um Roubo”, a Casa 
Legislativa municipal realizou nova audiência, da qual participaram entidades e 
movimentos da sociedade civil para discutir a questão do transporte público no 
município, em especial o aumento da tarifa.16 17 

Nesse primeiro momento, podemos constatar um significativo lapso temporal 
entre a promulgação da Lei n° 12.587/2012 e o início das discussões com a sociedade 
civil para a elaboração do PMU, o que pode ser explicado por três óticas distintas. 

A primeira é a previsão, no Plano Diretor de Volta Redonda, de capítulo específico 
sobre mobilidade urbana, o que, aparentemente, dava respaldo jurídico-normativo ao 
município por meio de um tratamento legal anterior à PNMU. Essa afirmação é reforçada 
pela Lei n° 12.587/2012, que ao estabelecer a obrigatoriedade para que os municípios 
com mais de 20.000 habitantes elaborem seus PMUs, prevê que tais políticas 
públicasdeverão ser integradas e compatíveis com os respectivos planos diretores ou 

                                                           
15 Disponível em http://revistaporaqui.com.br/Noticia/Index/1321-camara-municipal-de-volta-redonda-
realiza-audiencia-publica-sobre-mobilidade-urbana. Acesso em 18 Jul 2016. 
16 Disponível em http://avozdacidade.com/site/noticias/cidades/53321/. Acesso em 20 Ago 2016. 
17 Disponível em http://www.voltaredonda.rj.leg.br/noticias/audiencia-publica-2. Acesso em 20 
Ago2016. 

http://revistaporaqui.com.br/Noticia/Index/1321-camara-municipal-de-volta-redonda-realiza-audiencia-publica-sobre-mobilidade-urbana
http://revistaporaqui.com.br/Noticia/Index/1321-camara-municipal-de-volta-redonda-realiza-audiencia-publica-sobre-mobilidade-urbana
http://avozdacidade.com/site/noticias/cidades/53321/
http://www.voltaredonda.rj.leg.br/noticias/audiencia-publica-2
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neles inseridos (art. 24, § 1°), ou seja, a priori, o município teria atendido 
antecipadamente aos ditames do novel diploma.18 

Em segundo lugar, a Lei n° 12.587/2012 não estabelece o instrumento por meio 
do qual o PMU deve ser elaborado. De acordo com Carvalho (2015, p. 15), “essa ausência 
pode resultar em perda de efetividade, na medida em que o poder público municipal não 
tem um guia nem a obrigatoriedade para implementar uma lei, perdendo força a política 
de mobilidade no município”. 

Inobstante a isso, embora seja previsto que os municípios que não elaborarem 
seus PMUs, no prazo legalmente estabelecido, ficarão “impedidos de receber recursos 
orçamentários federais destinados à mobilidade urbana”, é de se notar que “poucos são 
os municípios que recebem esses recursos orçamentários, [...], a maioria grandes centros 
urbanos, minimizando o impacto de penalidades” (IPEA, 2012, apud CARVALHO, 2015, 
p. 15).19 

Todavia, ainda que levemos em consideração os fundamentos acima, não é 
forçoso reconhecer que a dinâmica social impõe a revisão do planejamento estatal, 
mesmo que consideremos a característica programática dessa função administrativa 
(CHIAVENATO, 2008).Assim, conquanto o município tenha feito constar de seu plano 
diretor, elaborado por meio de um processo participativo, a temática da mobilidade 
urbana, decorridos oito anos de sua promulgação, a realidade social é diversa, bastando 
repisar que num espaço de 5 anos a frota de automóveis aumentou mais de 32%. 

Além disso, a própria inclusão de Volta Redonda no PAC 2 – Mobilidade Urbana 
Cidades Médias– corrobora a necessidade de novas discussões que renovem a 
participação da sociedade civil, não se olvidando que a PNMU determina que o PMU 
deverá integrar o Plano Diretor existente ou em elaboração, o que, como corolário, 
demanda a necessária participação. 

Inaugurada a etapa participativa com a realização da audiência pública de 
iniciativa do Poder Legislativo municipal, e em virtude dos contornos decorrentes da 
intervenção do MPF, o Poder Executivo buscou atender aos ditames da PNMU. 

Para tanto, por meio do Decreto n° 13.462, de 23 de fevereiro de 2015, foi 
instituído Grupo de Trabalho para levantamento de elementos para elaboração de 
Termo de Referência antecedente à contratação do PMU, bem como o acompanhamento 
do respectivo processo licitatório até a contratação da empresa que o elaborará (art. 1°).  

O Grupo de Trabalho, composto por representantes de órgãos da administração 
municipal,20 ficou incumbido de apresentar relatório de suas atividades no prazo de 60 

                                                           
18 A própria Administração Pública municipal questionada pela Secretaria Nacional de Transporte e da 
Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, por meio do Ofício Circular n° 907/2014/SeMOB/Mcidades, 
datado de 26 de novembro de 2014, se o município possuía um PMU, respondeu que, apesar de não 
possuí-lo, o Plano Diretor dedicava capítulo referente ao tema, consoante Ofício n° 0064/15 do Gabinete 
do Prefeito (fls. 166-170 do IC n° 1.30.010.000548/2014-50). 
19 O Estatuto da Cidade, nesse sentido, é mais incisivo, pois estabelece que a não elaboração dos planos 
diretores poderá acarretar aos prefeitos e gestores públicos responsáveis, além de outras sanções 
cabíveis, a responsabilização por cometimento de ato improbidade administrativa (art. 52, caput, da Lei n° 
8.429/1992). 
20 De acordo com o referido decreto, o GT foi composto por integrantes dos seguintes órgãos: Secretaria 
Municipal de Planejamento – SMP; Secretaria Municipal de Obras – SMO; Instituto de Pesquisa e 
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dias, tendo se reunido ao longo do mês de março de 2015 e, ao final, aprovado a minuta 
de edital para contratação de empresa para elaboração do PMU.21 

Em agosto de 2015, é realizada audiência pública para “lançamento” do chamado 
Plano Participativo de Mobilidade Urbana (PlanMobVR), da qual, segundo consta da 
publicação disponibilizada pelo Poder Executivo municipal, participaram mais de 200 
pessoas de diferentes setores da sociedade civil.22 

Esse evento, pelo que se extrai da publicação, constituiu um ato de divulgação, de 
caráter expositivo, sobre o que se pretendia elaborar. Na ocasião, foi esclarecida a 
proposta de criação de um Conselho Gestor, cuja composição majoritária caberiaa 
representantes da sociedade civil.  

Destaca-se que não houve um contingente expressivo de participantes, o que 
pode ser justificado tanto por uma incipiente cultura de participação popular, 
representando um “déficit de cidadania”, quanto por uma precária divulgação por parte 
do poder público, tema que, por mais de uma vez, foi levantado por atores sociais em 
reuniões realizadas pelo MPF.23 24 

Decorridos dois meses, realizou-se nova audiência pública, em 17 de outubro de 
2015, para apresentação de proposta para formação do Conselho Gestor e do Plano de 
Trabalho para a elaboração do Plano de Mobilidade de Volta Redonda. 

Uma vez mais não houve um expressivo contingente de participantes, como 
expressamente reconhecido pelo vice-prefeito em trecho da transcrição do evento e, 
novamente, é suscitada a baixa publicidade e divulgação.25 

Na ocasião, deliberou-se acerca da criação do Conselho Gestor, posteriormente 
(re)nomeado de Núcleo Gestor, órgão de caráter consultivo e deliberativo incumbido de 

                                                                                                                                                                                     
Planejamento Urbano de Volta Redonda – IPPU/VR; Superintendência dos Serviços Rodoviários – SUSER; 
Procuradoria Geral do Município – PGM. Nos considerandos do decreto é afirmado que o município não 
detém capacidade para elaboração do seu PMU, o que justifica(ria) a necessidade de contratação de 
empresa para esse mister, embora possua órgão integrante da Administração Direta voltado ao 
planejamento urbano, qual seja, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda 
(IPPU/VR). Disponível em http://www.portalvr.com/mobilidadeurbana/pages/home/src/etapa1/decreto_13462.pdf. 
Acesso em 16 Ago 2016. 
21 As informações sobre as deliberações do Grupo de Trabalho estão disponibilizadas, sucintamente, no 
endereço: http://www.portalvr.com/mobilidadeurbana/pages/home/. Acesso em 16 Ago 2016. 
22 Disponível em 
http://www.portalvr.com/mobilidadeurbana/pages/home/src/etapa2/AudienciaP%C3%BAblicadoPlanodeMobilidadeUrbanas--

.pdf. Acesso em 16 Ago 2016. 
23 Apesar disso, o Termo de Referência elaborado pelo Grupo de Trabalho estabeleceu a ampla divulgação 
do evento com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, conforme disposto no item intitulado “Produto 2 
– Audiência Pública de lançamento da elaboração do Plano de Mobilidade e criação do Núcleo Gestor”. 
Disponível em http://www.portalvr.com/mobilidadeurbana/pages/home/src/etapa1/termo_referencia.pdf. Acesso em 9Jul 
2016. 
24 Outras causas também podem ser apontadas, como a descrença nas ações estatais, em virtude de uma 
crise de representação política, bem como a formação de uma elite política distanciada da população, 
como ressaltado por Vaz (2013). 
25 Disponível em http://www.portalvr.com/mobilidadeurbana/pages/home/src/etapa3/audiencia_publica/transcricao.pdf. 
Acesso em 9Jul 2016. 

http://www.portalvr.com/mobilidadeurbana/pages/home/src/etapa1/decreto_13462.pdf
http://www.portalvr.com/mobilidadeurbana/pages/home/
http://www.portalvr.com/mobilidadeurbana/pages/home/src/etapa2/AudienciaPúblicadoPlanodeMobilidadeUrbanas--.pdf
http://www.portalvr.com/mobilidadeurbana/pages/home/src/etapa2/AudienciaPúblicadoPlanodeMobilidadeUrbanas--.pdf
http://www.portalvr.com/mobilidadeurbana/pages/home/src/etapa1/termo_referencia.pdf
http://www.portalvr.com/mobilidadeurbana/pages/home/src/etapa3/audiencia_publica/transcricao.pdf
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acompanhar o PlanMobVR e elegeu-se, dentre os presentes, sete membros para compor 
a respectiva instância.26 

A composição do Núcleo Gestor, legalmente firmada por meio do Decreto n° 
13.732, de 11 de janeiro de 2016,27 restou assim definida: 

  

Poder Executivo 

2 (dois) membros oriundos da Secretaria de Municipal Planejamento – SMP  
1 membro oriundo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda – IPPU/VR 
1 membro oriundo da Secretaria Municipal de Obras – SMO  
1 membro oriundo da Companhia de Habitação de Volta Redonda – COHAB/VR 
1 membro oriundo do Fundo Comunitário de Volta Redonda – FURBAN 
1 membro oriundo da Secretaria Municipal de Ação Social – SMAC 
1 membro oriundo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda – SAAE/VR 
1 membro oriundo da Superintendência de Serviços Rodoviários – SUSER 
1 membro oriundo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA 
1 membro oriundo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SMSP 
1 membro oriundo da Coordenadoria da Juventude 

  
Poder Legislativo 2 membros oriundos da Câmara Municipal de Volta Redonda - CMVR 
  

Sociedade civil 

3 membros oriundos da Federação das Associações de Moradores – FAM  
1 membro oriundo do Movimento de Negros – Volta Redonda 
1 membro oriundo da Organização Popular das Mulheres – Volta Redonda 
1 membro oriundo do Movimento Organizado da juventude 
1 membro oriundo do Movimento Nacional de Luta pela Moradia – MNLM  
1 membro oriundo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem Industrial e Construção Pesada 
de Volta Redonda e Região – STICCMMP 
1 membro oriundo do  Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda – SINDIMETAL 
1 membro oriundo do Sindicato de Arquitetos do Rio de Janeiro – SARJ  
1 membro oriundo da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN 
1 membro oriundo do Sindicato das Indústrias da Construção Civil – SINDUSCON  
1 membro oriundo da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril – ACIAP/VR 
1 membro oriundo da Associação dos Engenheiros de Volta Redonda e Centro Universitário Geraldo diBiase – AEVR/UGB 
1 membro oriundo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CAU/CREA  
1 membro oriundo da Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Físicos – APADEFI  
1 membro oriundo da Viação Sul Fluminense T. T. Ltda. 
1 membro oriundo da Viação Pinheiral Ltda.  
1 membro oriundo da Viação Elite Ltda.  
1 membro oriundo da Viação Cidade do Aço Ltda.  
1 membro oriundo do Transporte Escolar 
1 membro oriundo do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários em Transportes Coletivos de Passageiros dos Municípios de Volta 
Redonda e Barra Mansa  
1 membro oriundo do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Volta Redonda, Barra Mansa, Rio Claro, 
Angra dos Reis, Resende, Itatiaia, Piraí e Paraty 
1 membro oriundo do Sindicato dos Transportes Autônomos de Cargas de Volta Redonda e Região Sul Fluminense 
1 membro oriundo do Clube Bike Adventure 
1 membro oriundo dos Falcões de Aço 
1 membro oriundo da Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda – AAP/VR 
1 membro oriundo da – Associação dos Portadores de Parkison, Esclerose Múltipla e AVC - APPEMA 
12 membros oriundos dos setores do Orçamento Participativo – OP 
7 membros eleitos na audiência pública realizada no dia 17 de outubro de 2015 

Tabela 2: Composição do Núcleo Gestor do PlanMobVR estabelecida pelo Decreto n° 13.732, de 11 de janeiro de 2016, a 
partir da 2ª audiência pública realizada pelo Poder Executivo Municipal 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 
Ainda que recente, algumas decisões relacionadas à instância participativa já 

foram objeto de representação perante o MPF, a exemplo da previsão de que o 
coordenação do Núcleo seria exercida pelo presidente da Superintendência de Serviços 
Rodoviários – SUSER (art. 2°, § 1°, do Decreto n° 13.732/2016), bem como o prazo para 
encerramento dos trabalhos.28 

                                                           
26Idem. 
27 Disponível em http://www.portalvr.com/mobilidadeurbana/pages/home/src/etapa3/decreto_13732_2016.pdf. Acesso 
em 16 Ago 2016. 
28 Conforme petição subscrita por alguns membros do Núcleo Gestor(fls. 647-663 do IC n° 
1.30.010.000548/2014-50). 

http://www.portalvr.com/mobilidadeurbana/pages/home/src/etapa3/decreto_13732_2016.pdf
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O plano de trabalho do Núcleo Gestor prevê a realização de audiências e 
consultas públicas, com previsão para os meses de março e maio de 2015, como exposto 
no cronograma disponibilizado,29 entretanto, não há notícias da realização, muito menos 
de justificativa de eventual atraso. 

Quanto ao uso das tecnologias de comunicação e informação (TICs), o Poder 
Executivo disponibilizou em sua página oficial o chamado “Espaço Mobilidade”, com o 
intuito de condensar as informações pertinentes ao andamento do PMU, sendo uma via 
de caráter meramente informativo, não abrindo margem à interação com o usuário, e, 
portanto, desconsiderando o potencial da democracia digital (ABREU; PINHO, 2014). 

Nota-se que embora denominado “Espaço Mobilidade”, a disposição do link na 
página oficial da Administração municipal30 é identificada apenas pela expressão 
“Mobilidade Urbana”, não se diferenciando dos outros links de serviços do portal. 

 

 
Figura 1: Link de acesso para o “Espaço Mobilidade” disponibilizado no portal da Prefeitura Municipal de Volta Redonda 

Fonte: http://www.portalvr.com/. Acesso em 14 Jul 2016 

 
Paralelamente às ações desenvolvidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, o 

MPF surge como uma instância de fomento à dialogicidade. A atuação do órgão tem se 
desenvolvido tanto pelo uso de audiências públicas quanto pela criação de uma arena 
plural denominada “Fórum de Mobilidade Urbana”. As audiências públicas, realizadas no 
bojo do projeto “MPF em Movimento”, ocorreram em duas ocasiões: 22 de junho e 14 de 
dezembro de 2015. 

                                                           
29 Disponível em 
http://www.portalvr.com/mobilidadeurbana/pages/home/src/etapa5/planmob_votaredonda_dot_001_2
016%20(4).pdf. Acesso em 27 Jul 2016. 
30 É de se colacionar a anotação de Abreu, Aguiar e Hora (2014, p. 138) acerca da identificação do sítio 
oficial da Prefeitura Municipal de Volta Redonda: “Mas o que chamou a atenção neste caso foi que a URL o 
sitio não segue o padrão governamental utilizado no Estado do Rio de Janeiro (município.rj.gov.br). Volta 
Redonda apresentou um sítio com o endereço de www.portalvr.com, descaracterizando a identificação 
deste como sendo um portal da administração pública direta.” 

http://www.portalvr.com/
http://www.portalvr.com/mobilidadeurbana/pages/home/src/etapa5/planmob_votaredonda_dot_001_2016%20(4).pdf
http://www.portalvr.com/mobilidadeurbana/pages/home/src/etapa5/planmob_votaredonda_dot_001_2016%20(4).pdf
http://www.portalvr.com/
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A atuação do órgão, além de promover o debate com a sociedade civil, busca 
produzir a troca de informações entre diferentes órgãos públicos, a fim de não só 
levantar subsídios técnicos, mas, e principalmente, estimular a construção dialógica do 
PMU. 

Além das audiências públicas, o Ministério Público Federal tem realizado diversas 
reuniões com órgãos públicos, almejando colaborar para o processo que está em 
construção. 

Aliado a essas providências, foi instituído, em agosto de 2015, o “Fórum de 
Mobilidade Urbana”, instância formada pelo MPF, instituições públicas e movimentos 
sociais,31 que tem por fim ser um ponto de articulação de propostas e discussões sobre a 
mobilidade urbana em Volta Redonda.  

O fórum tem como marco inaugural o texto “Para onde vamos?”, que contém 
algumas discussões sobre mobilidade urbana e sua importância para o futuro das 
cidades, assim como propostas aplicáveis ao contexto do município de Volta Redonda. 

A intervenção do parquet federal contribuiu de maneira significativa para dar 
publicidade à questão do PMU, além de trazer esclarecimentos em relação ao discurso 
da administração municipal e o cumprimento das diretrizes da PNMU, com destaque 
para a imprescindibilidade a participação popular no processo. 

Dessa forma, visualiza-se uma frente tripartite de participação da sociedade na 
elaboração do PMU, formada pelo Poder Executivo, que, embora tardiamente, promoveu 
audiências públicas e criou o Núcleo Gestor; pelo Poder Legislativo, que também tem se 
utilizado de audiências públicas; e, por fim, o Ministério Público Federal, que tem atuado 
nas searas judicial e extrajudicial, destacando-se, quanto a esta última, a realização de 
audiências públicas e a criação do “Fórum de Mobilidade Urbana”. 
 
8. Conclusão 
 
 A Política Nacional da Mobilidade Urbana (PNMU), instituída pela Lei n° 
12.587/2012, ratifica a dinâmica do microssistema jurídico do Direito à Cidade 
brasileiro, estabelecendo importantes diretrizes para que a mobilidade urbana seja 
materializada por uma política pública ampla e inter-relacionada com outros direitos e 
garantias dos cidadãos, da qual o PMU é o instrumento de vinculação estatal e de 
controle social. 

Retomando ao objetivo principal deste estudo, qual seja, verificar as medidas 
adotadas pelo Poder Público para o fomento e a efetividade da participação popular na 
construção do PMU, conclui-se ser inquestionável a constatação de que a legitimidade 
das políticas públicas se fundamenta na participação social, representando corolário 
direto da democracia.  Ademais, o diálogo efetivo entre sociedade civil e Estado permite 
que se atendam às reais demandas sociais. 

                                                           
31 De acordo com as atas de reunião constantes do inquérito civil público instaurado, temos os seguintes 
integrantes: Movimento Ética na Política; Massa Crítica; Comissão Ambiental Sul; Fórum Justiça; Sindicato 
de Engenheiros; e profissionais de arquitetura. O Fórum também conta com a colaboração de professores 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP). 
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Em Volta Redonda, o tratamento normativo do tema se inicia com a previsão no 
Plano Diretor Municipal, promulgado em 2008, tomando corpo, na esfera social, com as 
manifestações populares em 2013. 

Com a seleção da cidade no PAC 2 – Mobilidade Urbana Cidades Médias–que lhe 
garantiu significativo aporte financeiro para realização de obras urbanas, a população 
inicia uma maior aproximação com o poder público municipal, o que vem a ser 
fomentado com a intervenção do MPF. 

A partir desse momento, já sob a égide da PNMU, os Poderes Executivo e 
Legislativo realizam audiências públicas, a fim de garantir a participação da sociedade 
civil e, portanto, atender ao princípio da gestão democrática, baliza da política urbana 
brasileira. 

Embora tenha decorrido significativo lapso temporal entre a entrada em vigor da 
lei e a abertura dialógica promovida pelo município, não se pode considerar que as 
audiências até então realizadas tenham sido protocolos formais, sob pena de subverter 
toda a macro-estrutura da PNMU. 

A criação do Núcleo Gestor, no âmbito do Executivo municipal, e do “Fórum de 
Mobilidade Urbana”, este último de iniciativa do MPF, vem ao encontro da participação, 
sendo instâncias que poderão contribuir efetivamente para que a política pública urbana 
a ser elaborada seja participativa e, portanto, democraticamente erigida, afinal, a 
mobilidade urbana, como uma política pública obrigatória para os municípios com mais 
de 20.000 habitantes, é crucial para que se alcance paulatinamente o bem estar coletivo, 
demandando, para isso, planejamento e articulação com as instâncias da sociedade civil. 

Todavia, a pesquisa realizada aponta para uma participação pouco efetiva, dado o 
baixo contingente de cidadãos e entidades da sociedade civil participantes, bem como o 
reduzido espaço temporal compreendido entre a realização das audiências e as medidas 
administrativas adotadas para o atendimento da PNMU. 

Tal constatação sugere a necessidade de uma aproximação dos atos que facultam 
a oitiva da população com as demais regiões do município, já que as audiências 
tenderam a se concentrar na região central do município. Essa ação poderia ser 
intermediada pelas entidades representativas da sociedade civil, a exemplo das 
associações de moradores, exigindo-se, porém, a construção de um cronograma, ao qual 
seja dada ampla e prévia divulgação e publicidade. 

Ademais, o “Espaço Mobilidade Urbana”, constante do sítio eletrônico da PMVR, 
poderia ser otimizado, de modo a ser mais do que um canal expositivo e informativo, 
adquirindo, assim, um viés participativo/deliberativo, no qual os cidadãos pudessem 
sugerir e opinar acerca do PMU, contribuindo para a efetividade da gestão democrática. 
Experiências nesse sentido já foram adotadas em municípios brasileiros, a exemplo do 
orçamento participativo de Belo Horizonte e revelam a importância das tecnologias de 
informação e comunicação (TICs) como ferramentas de intermediação de participação 
da sociedade civil. 

A pesquisa abre espaço para novos desdobramentos. Nesse sentido, alguns 
problemas podem ser suscitados, a saber: Considerando a realização das eleições 
municipais em 2016, qual o impacto dos resultados das urnas no processo de elaboração 
da PMU? Como a população voltarredondense avalia as ações de abertura participativa 
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adotadas? Quais os motivos da baixa participação nas audiências públicas realizadas? 
Qual seria a contribuição da realização de eventos descentralizados para o fomento da 
participação da sociedade civil no processo de elaboração do PMU? Tais proposições 
abrem um leque de opções para o estudo da relação entre participação, democracia e 
políticas públicas, principalmente quando verificada as profundas transformações 
vivenciadas no País a partir de 2013. 

Como todo estudo traz em si limitações, este trabalho carece da ausência de 
entrevistas com os cidadãos e entidades da sociedade civil acerca do processo de 
elaboração do PMU, o que poderia apontar seus acertos e deficiências sob a ótica dos 
verdadeiros destinatários de uma política pública ainda em construção. 
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