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FORMAÇÃO DA AGENDA PARA O TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO: 

UMA ANÁLISE DO MUNICÍPIO DE MARICÁ 

Resumo 

O trabalho realizado tem como principal objetivo descrever como se deu o surgimento 
de uma das primeiras experiências de transporte público gratuito no Brasil, no 
Município de Maricá (RJ), através da criação da Empresa Pública de Transporte - EPT -
, em 2014, e verificar quais os efeitos dessa implementação no município e os desafios 
encontrados pelo caminho. Para isso, examina-se os fatores que levaram essa questão à 
agenda de governo e também identificamos os principais atores que influenciaram na 
decisão pela criação da EPT. Além disso, busca-se apresentar a forma de mobilização 
de recursos por parte da prefeitura para que a Empresa Pública de Transporte seja 
mantida e também relatar a percepção da sociedade em meio a essas inovações, por 
meio de levantamento de dados de sites oficiais de jornais e revistas, comentários de 
usuários do serviço de transporte público e do site oficial da prefeitura de Maricá. Faz-
se a descrição de algumas vantagens de uma empresa pública de transporte e as 
possíveis melhorias na prestação do serviço, a redução dos gastos do governo e a queda 
das tarifas abusivas cobradas pelas empresas privadas responsáveis pela prestação do 
serviço de transporte coletivo no município. A pesquisa será realizada de forma 
descritiva, buscando expor com detalhes a criação da EPT, as experiências vividas no 
município e a situação em que se encontra. Detectou-se também a necessidade da 
pesquisa bibliográfica visto que faremos uso de materiais já elaborados como livros, 
artigos científicos, revistas e documentos eletrônicos na busca e alocação de 
conhecimentos sobre: a formação da agenda de governo; a importância do transporte 
público para o acesso das pessoas aos seus direitos; e a aplicação da empresa pública de 
transporte coletivo e como foi possível sua entrada na agenda de governo. 
 
Palavras-chave: Empresa Pública de Transporte, Políticas Públicas, Tarifa Zero, 
Transporte público gratuito. 
 
Introdução 

O presente artigo tem como principal objetivo descrever como se deu o surgimento de 

uma das primeiras experiências de transporte público gratuito no Brasil, fato ocorrido 

no Município de Maricá (RJ), através da criação da Empresa Pública de Transporte - 

EPT-, em 2014, e ainda verificar os efeitos dessa implementação no município. A 

proposta consiste em modificar o custeio do transporte coletivo, substituindo o modelo 

no qual os usuários pagam uma tarifa pelo deslocamento, pela “Tarifa Zero”, onde o 

custeio do serviço é realizado pelo poder público municipal. 

A ideia de subsidiar a tarifa dos transportes públicos vem sendo discutida desde meados 

de 1990, quando no município de São Paulo, o então Secretário de Transportes Lúcio 
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Gregori, da gestão Luiza Erundina (1989-1993), propôs o Projeto Tarifa Zero e 

defendeu arduamente a questão e suas vantagens a população. 

Em entrevista ao jornal Brasil de Fato, em 2013, o ex-secretário Lúcio Gregori afirma 

que o transporte público, assim como saúde, educação, segurança e coleta de lixo, deve 

ser pago através dos impostos, taxas e contribuições da sociedade. Para ele:  

[A tarifa zero] trará enormes vantagens para o funcionamento das 
cidades, aumentando a sua produtividade ao diminuir os 
congestionamentos e diminuindo, também, os custos marginais em 
saúde, tanto por acidentes de trânsito como por poluição atmosférica. 
(GREGORI, 2013) 

Pode-se afirmar então que as questões relacionadas à ideia de subsidiamento das tarifas 

de transporte coletivo por parte do governo vão além da isenção da tarifa. É possível 

observar que se trata também de uma questão de direito, de qualidade de vida, com 

potencial de trazer melhorias para os municípios.  

No artigo Tarifa Zero uma reflexão sobre a proposta, Schiaffino et al (2015) afirmam 

que o fim das tarifas de transporte, além de possibilitar a inclusão social, facilitando o 

acesso à espaços públicos, faz com que os usuários do transporte individual migrem 

para o transporte coletivo, o que melhora as condições de transito e reafirma que a 

qualidade de vida da sociedade também sofre alterações positivas. (SCHIAFFINO et al, 

2015) 

Para Singer (2017), o subsidiamento das tarifas de transporte coletivo é uma derivação 

da proposta de renda básica garantida, onde a ideia é que a satisfação das necessidades 

deve ser garantida a todos e por todos. O autor aponta que isso deve acontecer, 

principalmente, por dois motivos: solidariedade, de forma que parte da sociedade que 

possui bens mais que suficientes para suprir suas necessidades devem destinar parte de 

seus recursos para que todos possam satisfazer suas necessidades básicas; e o interesse 

coletivo, pois se os menos favorecidos não levam uma vida normal, se tornam menos 

produtivos e colocam em risco o convívio social.  

Desta forma, observa-se, então, que resolver os problemas relacionados ao transporte 

público é de suma importância para que todas as camadas da sociedade possam ter 

acesso aos seus direitos e consigam satisfazer suas necessidades. Mais do que o próprio 
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nome sugere, a ideia de tarifa zero não está ligada apenas ao subsidiamento de tarifas de 

transporte, mas também à garantia de acesso das pessoas a seus direitos, como a saúde, 

educação e lazer. (KNEIB, 2016) 

Tendo em vista a relevância do tema, no decorrer deste trabalho realiza-se o 

levantamento dos fatores que levaram a questão do transporte público à agenda de 

governo e também identifica-se os principais atores que influenciaram na decisão pela 

criação da Empresa Pública de Transporte no município de Maricá – RJ. Além disso, 

buscou-se apresentar a forma de mobilização de recursos por parte da prefeitura para 

que a Empresa Pública de Transporte - EPT - fosse mantida e, ainda, as vantagens dessa 

empresa para o município.  

Buscando expor com detalhes a criação da EPT, as experiências vividas no município e 

a situação atual, não foi possível encontrar grande variedade de referências técnicas e 

cientificas sobre o tema, o que nos levou a um levantamento de dados por meio de sites 

oficiais de jornais e revistas, comentários de usuários do serviço de transporte público 

do município e do site oficial da prefeitura de Maricá.  

A utilização dessa metodologia é uma limitação do nosso trabalho, pois a mídia pode 

trazer informações parciais, visto que pode ter um posicionamento específico ou mesmo 

não ter acesso a todos os fatos que se passam no círculo político. Contudo, isso não o 

inviabiliza, visto que o exercício de recriar os fatos por meio da mídia e trata-los com 

base em um modelo de análise é o exercício que justifica nosso trabalho. 

Para subsidiar a análise de como o tema do transporte público entrou na agenda de 

governo, fez-se uso do Modelo de Múltiplos Fluxos desenvolvido por John Kingdon em 

2003. A escolha desse modelo se deu por sua capacidade de explicar de forma detalhada 

o processo de ascensão de uma questão a agenda governamental. 

Este artigo está estruturado em quatro sessões. Além dessa introdução, há um capítulo 

dedicado à Política de Transporte no Brasil, onde se mostra de forma simplificada como 

se deu o processo no país; no segundo capítulo trata-se da formação da agenda 

governamental, baseados no Modelo de Múltiplos Fluxos; no terceiro faz-se o 

levantamento histórico da implementação da Empresa Pública de Transporte no 
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município de Maricá; no quarto apresenta-se a análise do caso com base no modelo 

apresentado; e, por fim, a conclusão. 

1. Política de Transporte no Brasil 

Devido à industrialização tardia do país, na década de 70, as cidades cresceram de 

forma desorganizada em consequência ao rápido e descontrolado êxodo dos moradores 

das zonas rurais, que vinham para as grandes cidades em busca de melhores salários e 

oportunidades. Como os grandes centros já estavam ocupados pelas indústrias e pela 

população mais rica, as pessoas que vieram em busca de trabalho foram ocupando as 

terras no entorno dos centros e dependiam do transporte coletivo para se deslocarem até 

os locais de trabalho. 

O Estado não estava pronto para tal circunstância, o que ficou claro com todas as 

deficiências que começaram a ocorrer não só no transporte público, como também nos 

setores de saúde, educação e moradia. Enfrentando um cenário desafiador, a 

administração pública começa, então, a busca pela resolução dessas questões para 

proporcionar à sociedade melhores condições de vida. 

Percebendo a importância do transporte coletivo, e com a crise do petróleo em 1973, o 

Geipot – Grupo de Estudos para Integração da Política de Transporte- elaborou o 

primeiro documento nacional sobre transporte urbano. Mas foram as manifestações 

populares entre 1974 e 1982, contra a má qualidade do transporte e os progressivos 

aumentos das tarifas, que fizeram com que o transporte coletivo de fato entrasse na 

agenda de governo. (GOMIDE E GALINDO, 2013) 

No intuito de resolver o problema no transporte, o governo militar criou por meio da Lei 

n.6.261/1975, o Fundo de Desenvolvimento dos Transportes Urbanos (FDTU) que teria 

como responsabilidade o planejamento, financiamento e desenvolvimento tecnológico 

do setor. Outra decisão do governo, visto que as tarifas eram o alvo de inúmeras 

reclamações ao longo dos anos, foi transferir aos municípios a função de aprovar as 

alterações nos preços do transporte coletivo. Para auxilia-los na nova função, o Geipot 

desenvolveu o Cálculo Tarifário de Ônibus Urbanos. Porém, foi só com a criação do 

Vale Transporte, subsidio aos trabalhadores financiado pelas empresas empregadoras, 

em 1985, é que as tensão social foi aliviada.  
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Já no início do período democrático, a Constituição de 1988 torna de competência 

exclusiva dos municípios a organização e a prestação do transporte coletivo no país. 

Além disso, a Carta Magma, no que diz respeito à política de desenvolvimento urbano, 

trouxe um importe avanço social ao reservar um capitulo para a matéria (art. 182 e 183). 

(GOMIDE E GALINDO, 2013). 

No período de 1989-1992, em consequência à democratização, descentralização de parte 

das políticas públicas e fortalecimento dos movimentos populares, partidos políticos 

com ideologias de centro esquerda assumiram diversos municípios por meio dos votos 

diretos. Nesses municípios foram adotados modelos alternativos de prestação e 

remuneração dos transportes coletivos, foram criadas/fortalecidas empresas estatais de 

transporte coletivo e intervenções públicas foram realizadas em empresas privadas. 

(GOMIDE E GALINDO, 2013). 

Nesse contexto, o município de São Paulo, sob a gestão de Luiza Erundina (PT, 1989-

1993), tentou subsidiar, por meio do aumento do IPTU, o serviço de transporte coletivo, 

criando a “Tarifa Zero”, como ficou conhecida. No entanto, a proposta não ganhou tanta 

atenção no ambiente político, o que obrigou o executivo municipal a abrir mão do 

projeto. Devemos aqui levar em consideração que a resistência à gratuidade do 

transporte pode estar ligada ao fato de essa política ser do tipo redistributiva, em que 

para beneficiar um determinado grupo, um outro grupo específico financia essa política, 

por vezes por meio do aumento de impostos, que, segundo Lowi (1972), é o motivo da 

geração de conflitos. 

Com o lançamento do Plano Real, em 1994, a redução do imposto inflacionário e a 

estabilização dos preços, houveram melhorias consideráveis no rendimento da 

população. Isso causou um esfriamento nas pressões políticas e sociais, principalmente 

no que se refere aos aumentos das tarifas dos transportes coletivos. No entanto, como as 

tarifas continuaram subindo, a demanda pelo serviço foi diminuindo. 

Em 2003, com a vitória de Lula (PT) nas eleições presidenciais de 2002, foi criado o 

Ministério das Cidades, que significou um novo contexto institucional para a questão do 

transporte urbano. O Ministério foi estruturado em quatro Secretarias Nacionais: 

habitação, saneamento, programas urbanos e transportes urbanos; todas relacionadas aos 



9  

setores de desenvolvimento urbano. No entanto, observou-se, na criação desse 

ministério, que o desenvolvimento de políticas apenas para o transporte coletivo não 

seria suficiente para enfrentar todos os desafios do desenvolvimento urbano. Daí criou-

se o conceito de mobilidade urbana, interpretado como condições de deslocamento nas 

cidades independente do modo de transporte utilizado. 

Com relação a investimentos do governo em empreendimentos de mobilidade urbana, 

podemos dizer que no início dos anos 2000 foram limitados, com base em recursos de 

financiamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador ou do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço. Contudo, depois que o Brasil foi definido como sede da Copa Fifa 

de Futebol de2014, lançaram o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 

2010, que aumentou de forma considerável os investimentos na área. 

Importante destacar que, como visto nesse capítulo, o problema do transporte público, e 

de mobilidade urbana, não é uma questão recente no Brasil. Esses problemas vêm se 

desenrolando desde a década de 70 e, além disso, não se limitam mais aos grandes 

centros, sendo possível observar traços dessa questão em diversas cidades de pequeno e 

médio porte no país. Daí a relevância de tratar-se o tema e realizar buscas, nas 

experiências vivenciadas por alguns municípios, de melhorias do ambiente. 

2. Formação da agenda governamental 

Neste capítulo busca-se tratar o modelo teórico que nos auxiliará na análise da formação 

da agenda. O Modelo de Múltiplos Fluxos, criado por John Kingdon, irá mostrar por 

que uma questão, em determinado momento, se torna tão importante, de forma a 

focalizar a atenção de um governo, passando assim a integrar a agenda de governo. 

Kingdon (2003) define a agenda governamental como o conjunto de assuntos sobre os 

quais o governo, e pessoas ligadas a ele, concentram sua atenção num determinado 

momento. Quando um assunto desperta então a atenção e o interesse dos formuladores 

de políticas, se transformando em uma circunstância que os convença de que algo 

precisa ser feito, ela passa então a compor a agenda governamental.  
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2.1. O Modelo de Múltiplos Fluxos 

Formulado, em sua origem, para analisar as políticas públicas de saúde e transporte do 

governo norte-americano, o modelo desenvolvido por John Kingdon tornou-se uma 

importante ferramenta para a análise tanto do processo de formulação de políticas 

públicas, quanto do processo de mudança na agenda governamental. 

O autor considera que as políticas públicas são formadas pela junção de quatro 

processos: estabelecimento de uma agenda de políticas, a especificação das alternativas 

disponíveis para escolha, a escolha dentre as alternativas e a implementação da 

alternativa escolhida. Desses quatro processos ele atribui maior atenção aos dois 

primeiros, chamados estágios pré-decisórios: a formação da agenda (agenda-setting) e a 

especificação de alternativas (policy formulation). (CAPELLA, 2005) 

Com a finalidade de explicar como ocorre este processo de inserção de assuntos à 

agenda, Kingdon (2003) atribui este feito à convergência de três fluxos: Problemas; 

Soluções ou alternativas; e Políticas. O autor acredita que em momentos específicos 

estes fluxos independentes se encontram e então promovem as mudanças na agenda. 

No fluxo Problemas o autor analisa como as questões ganham a atenção dos 

formuladores de políticas e o que faz com que algumas delas passem a fazer parte da 

agenda. O autor leva em consideração o grande volume de questões que chegam até 

esses formuladores e também o fato de que nenhum deles é capaz de avaliar todas as 

possibilidades, então acredita que esses formuladores tendem a ignorar alguns 

problemas para dar mais atenção a outros. 

Para que os formuladores de políticas percebam a necessidade de ação diante de 

determinados problemas, Kingdon aponta a existência de três mecanismos básicos: 

indicadores; eventos, crises e símbolos; e feedback das ações.  

Se indicadores são reunidos e divulgados, apontando assim a existência de uma questão 

e suas proporções, estes podem chamar a atenção dos formuladores de políticas, que 

passam a perceber a questão como problemática e se sentem no dever de fazer algo a 

respeito. No entanto, se o problema não captura a atenção dos formuladores por meio 

dos indicadores, outro meio é apontado pelo autor como possível captador de atenção, 
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este compreende eventos, crises e símbolos que concentram as atenções em um 

determinado assunto, tais como desastres ou contínua repetição dos mesmos problemas. 

Porém, nem sempre esses eventos são capazes de levar um assunto à agenda, o que nos 

leva ao último mecanismo que consiste, então, no feedback sobre programas em 

desenvolvimento pela administração pública, que trazem informações que demonstram 

os sucessos e falhas da política atual. 

Já no fluxo das Soluções e Alternativas, o foco é identificar as soluções pensadas para 

solucionar os problemas públicos. Nesse fluxo, as soluções em disputa são analisadas 

por sua viabilidade técnica, aceitação e custos toleráveis. As alternativas de soluções são 

geradas em comunidades (policy communities) e quando uma proposta é de fato viável, 

ela então é difundida. O processo de difusão ocorre quando os empreendedores de 

políticas, indivíduos que acreditam e defendem determinada solução, a levam em 

diferentes fóruns, na tentativa de sensibilizar a todos e construir sua maior aceitação. 

Kingdon atribui grande importância ao processo de difusão por acreditar que sem essa 

sensibilização as propostas não serão realmente levadas em consideração. (CAPELLA, 

2005). 

O fluxo Político se debruça nos acontecimentos e características do contexto político, 

buscando identificar como essas questões possibilitariam uma mudança na agenda do 

governo. Nele, três elementos são levados em consideração: o clima nacional; as forças 

políticas organizadas; e as mudanças no governo. O primeiro elemento se caracteriza 

pelo compartilhamento das mesmas questões na sociedade e governo, durante um 

determinado período, o que gera uma forte sensibilização e gera um ambiente favorável 

para a formação da agenda. O segundo refere-se ao apoio ou oposição dos grupos de 

pressão, o que permite aos formuladores identificar se o ambiente é propício a uma 

proposta, e mesmo que nem todos estejam de acordo, isso não significa que esta será 

abandonada, mas sim que o processo poderá ser mais longo. O terceiro elemento exerce 

grande influência na formação da agenda porque pode tanto introduzir novos itens na 

agenda, como bloquear ou restringir a permanência de outros, o que vale aqui são os 

interesses em jogo.  

De acordo com o autor, quando ocorre o alinhamento desses três fluxos - Problemas; 

Soluções ou alternativas; e Políticas – ocorre uma oportunidade de mudança na agenda 
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de governo. Essa oportunidade de mudança é denominada por Kingdon (2003) como a 

abertura de uma janela de oportunidade. (GOTTEMS et al, 2013). 

Quadro 1 – O Modelo de Kingdon 

 

Fonte: Capella, 2005. 

 

Outro importante componente nesse processo é o empreendedor de política (policy 

entrepreneurs). O empreendedor é um indivíduo disposto a investir seus recursos, como 

tempo, dinheiro e energia, em defesa de uma ideia e pode estar dentro ou fora do 

governo. Esses indivíduos são ótimos negociadores e persistentes na defesa de suas 

ideias, possuem facilidade em amarrar os três fluxos e estão sempre atentos à abertura 

da janela de oportunidade. (CAPELLA, 2005). 

Importante frisar que os atores envolvidos no processo de formulação da agenda de 

governo exercem um papel fundamental e decisivo para a chegada de uma questão até a 

agenda. Dentre eles, por ter o poder de controlar recursos institucionais, organizacionais 
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e de comando da atenção pública, Kingdon considera o chefe do executivo o ator mais 

forte na definição da agenda.  

Ainda de acordo com o Modelo de Múltiplos Fluxos, os grupos de interesse também são 

considerados importantes para a formação da agenda. Esses podem estar atuando de 

forma positiva, influenciando mudanças na atuação do governo, ou de forma negativa, 

restringindo ações governamentais. 

3. O caso de Maricá 

Para melhor análise de como a questão do transporte público entrou na agenda de 

governo do município de Maricá, faz-se necessário, em primeiro lugar, recuperar o 

histórico da política, identificando os principais atores, problemas e o contexto político 

em que a política surgiu. 

A partir dessa contextualização é que, então, será possível fazer-se a identificação das 

razões pelas quais a questão entrou na agenda de governo e utilizar-se o modelo de John 

Kingdon para realizar uma análise. 

3.1. Histórico da política de transporte público gratuito no município de Maricá-

RJ 

Com um território de aproximadamente 362,480 Km², Maricá é um município litorâneo 

da Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro que possui uma população 

estimada de 153.008 habitantes (IBGE, 2017), e é considerado um dos municípios com 

maior crescimento populacional do Estado. Atualmente, devido à exploração pela 

Petrobrás do campo de Lula, os royalties são parte considerável das receitas do 

município. 

Tomou-se como início dessa história o ano de 2008 quando o então candidato a prefeito 

de Maricá pelo PT, Washington Quaquá, traz como uma de suas promessas de 

campanha acabar com o monopólio das empresas Costa Leste e Nossa Senhora do 

Amparo, responsáveis há mais de 20 anos pelo transporte público da cidade, que ele 

afirmava prestarem um serviço ineficiente e também cobrarem preços abusivos da 

população.  
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A Viação Nossa Senhora do Amparo é a maior empresa da região, tem sede no 

município e atua oferecendo serviços de transporte rodoviário municipal e 

intermunicipal na cidade há mais de 40 anos. A empresa Costa Leste, apesar de ser 

menor, oferece serviços de transporte municipal desde a década de 90 aos moradores da 

cidade. 

Durante todo o seu primeiro mandato Quaquá tentou, através de várias denúncias de 

irregularidades, cassar a concessão de linha das empresas Costa Leste e Nossa Senhora 

do Amparo e assim cumprir sua promessa. As empresas eram alvos de constantes 

reclamações devido à má conservação dos ônibus e falta de manutenção, o que coloca a 

vida da população em risco. Houve casos em que ônibus ficaram sem freios, rodas que 

se soltaram durante o transporte de passageiros. No entanto, mesmo com essas 

evidências, Quaquá não obteve êxito. 

Como forma de contornar a situação temporariamente, e na tentativa de aumentar a 

segurança no transporte da população, uma das medidas do prefeito foi a autorização da 

prestação de serviços de transporte alternativos no município, realizada através do 

decreto municipal 182/2011, que regulamenta o transporte coletivo remunerado em vans 

e peruas. Essa medida representaria, segundo as autoridades locais, uma alternativa para 

diminuir o poder das duas empresas que possuíam o monopólio do transporte público 

municipal. 

Ainda com a intenção de resolver essa situação, no primeiro ano de seu segundo 

mandato, através da Lei n° 2474 de 09 de outubro de 2013, foi criada a sociedade de 

economia mista Maricá Transportes Públicos, com o objetivo de prestar um serviço de 

qualidade e com um preço mais justo a população. Contudo, como a Maricá Transportes 

Públicos cobrava da população pelo serviço prestado, criou-se um entendimento 

jurídico de que a mesma também estava explorando o mercado de transporte público, e 

a legislação vigente impedia a abertura de concessão para que outras empresas 

explorassem esse mercado.  

Dado os inúmeros questionamentos e oposições por parte das empresas Costa Leste e 

Nossa Senhora do Amparo á medida, a solução encontrada pelo executivo, para colocar 

o interesse da sociedade acima do interesse do mercado, foi a criação, através da Lei 
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complementar n° 244 de 11 de setembro de 2014, de uma autarquia que prestasse o 

serviço de transporte gratuitamente. Como serviço gratuito não é configurado como 

exploração, essa era a saída jurídica para a manutenção do serviço de transporte 

prestado pela prefeitura de Maricá. O investimento inicial do município foi de R$ 4,8 

milhões. Todo o custeio dessa autarquia é feito integralmente pela prefeitura, 

principalmente com os recursos provenientes da verba que o município tem direito em 

função dos royalties do petróleo. 

Com a criação da autarquia, Maricá se tornou a primeira cidade com mais de 100 mil 

habitantes, no Estado do Rio de Janeiro, a oferecer transporte público gratuito à 

população. Outras cidades que já implantavam esse serviço, no Estado do Rio de 

Janeiro, são Porto Real, com 18.829 habitantes (IBGE, 2017), desde setembro de 2011, 

e Silva Jardim, com 21.253 habitantes (IBGE, 2017), desde fevereiro de 2014.  

Em dezembro de 2014, os dez primeiros ônibus da Empresa Pública de Transportes – 

equipados com ar condicionado, sensores de portas (somente trafegam com as portas 

fechadas) e elevadores para deficientes físicos – começaram a circular com intervalos de 

20 minutos, das 5h às 22h, e no período de 22h às 5h, os ônibus funcionaram com 

intervalos de uma hora. As linhas municipais atendiam também as principais escolas e 

unidades de saúde do município, inclusive nos bairros que até então não eram atendidos 

pelas empresas. 

Em janeiro de 2015, foi apresentado um balanço do primeiro mês de funcionamento da 

EPT. Na opinião do prefeito, o resultado comprovou não só a aceitação do serviço, 

como o entendimento pela população de que a tarifa zero tornara-se uma ferramenta de 

resgate da cidadania através da mobilidade, concordando com o que vimos em nosso 

referencial, apresentado por Kneib (2016). 

Em 28 dias de operação, foram transportados 201.571 passageiros. Nesta ocasião 

também foi exposto que o custo de instalação da EPT era atraente também por conta da 

economia gerada aos cofres públicos. Segundo pesquisa realizada pelo Portal Lei Seca 

Maricá em janeiro de 2015, mensalmente, cerca de R$ 400 mil em vales-transportes 

deixaram de ser pagos pela Prefeitura às empresas de ônibus a partir do momento que os 

funcionários passaram a dispor de transporte gratuito para ir e voltar do trabalho. Esse 
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valor economizado correspondia a pouco mais de 50% do custo total de operação da 

EPT durante o mês.  

Além da economia gerada ao município, também foi constatado que adoção da tarifa 

zero propiciou maior movimento ao comércio local. As lojas começaram a fechar mais 

tarde, pois, devido à existência de ônibus circulando em qualquer hora do dia ou da 

noite, o retorno para casa era garantido.  

Em março de 2015 foi realizada uma ação popular, pelo advogado Manuel Ramos 

Moura, enviada ao Ministério Público Estadual (MP-RJ), alegando ter encontrado 

irregularidades nas contratações e no funcionamento da EPT. Com parecer favorável às 

demandas da ação popular, o MP-RJ solicitou a suspensão de todas as portarias e atos 

administrativos que importassem na contratação temporária ou direta de profissionais 

para exercícios de funções dentro da EPT, sob pena de multa de R$ 10 mil por dia de 

descumprimento, e que fossem condenados pessoalmente, o prefeito municipal e o 

diretor presidente da EPT ao pagamento de multa diária, no mesmo valor, caso não 

cumprissem as obrigações. Em resposta à decisão Quaquá postou em suas redes sociais 

suas considerações e convocou a população a se mobilizar para defender a EPT. Quanto 

ao pagamento da multa, não encontramos nenhuma informação se foi ou não pago 

alguma quantia. 

Outra ilegalidade foi apontada, em Abril de 2015, e mais uma vez o pedido foi a 

suspensão do funcionamento dos “vermelhinhos” - nome como eram conhecidos os 

ônibus da EPT -, com o argumento de que a Tarifa Zero implantada pela Prefeitura fere 

a exclusividade nos contratos de concessão, visto que os ônibus da EPT operavam nas 

mesmas linhas, com itinerários idênticos aos já realizados pelas operadoras contratadas. 

Nessa ação popular, além da suspensão, também foi solicitado que a Prefeitura de 

Maricá procurasse as empresas particulares de ônibus e as obrigasse a melhorar os 

serviços prestados na cidade, assim como a melhoria da frota, inclusive com a aplicação 

de multas administrativas e mesmo com a intervenção no sistema, se fosse preciso. 

Entretanto, o pedido de suspensão do serviço prestado pelos “vermelhinhos” da EPT foi 

negado, mantendo-se a operação dos ônibus. Em um trecho da sentença o 

desembargador Mauro Martins afirma: “Ademais, deve-se ressaltar que qualquer 
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restrição imposta ao sistema de transporte municipal afetará diretamente os moradores 

daquela região, podendo causar grandes prejuízos à população”, classificando como 

graves as consequências decorrentes das medidas propostas pelas empresas, entre elas a 

suspensão ou a posterior cobrança de tarifa compatível com as cobradas no modelo de 

concessão. (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015) 

Em Junho de 2015, a Prefeitura de Maricá e a EPT receberam da Justiça à terceira 

confirmação em favor dos ônibus que transportam gratuitamente a população da cidade. 

A sentença preliminar negou a concessão de liminar com suspensão do serviço prestado 

pela EPT. A ação foi movida pelo Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários 

do Estado do Rio de Janeiro (SETRERJ), representando as duas concessionárias que há 

quarenta anos controlam o sistema de transporte em Maricá, contra o município e a 

empresa responsável pela Tarifa Zero na cidade.  

Em resposta à Justiça, o diretor da EPT, Luiz Carlos dos Santos, ressaltou que a 

exclusividade, mencionada nos contratos de concessão, se refere apenas às linhas 

licitadas, não a todo o transporte público na cidade. Como a fiscalização permanente, 

durante boa parte do primeiro mandato de Quaquá, e a aplicação de multas aos veículos 

das empresas, que não seguiam as regras para a prestação de um bom e seguro serviço 

de transporte a população, não reduziram a deficiência histórica ou trouxeram melhorias 

para os usuários, a criação da Tarifa Zero foi a reação do poder público em defesa dos 

moradores. Também afirmou que o transporte gratuito tem o intuito claro de beneficiar 

a população mais carente que não vinha sendo atendida de forma satisfatória. (O DIA, 

2015) 

Entretanto, no dia 20 de Julho de 2015, o desembargador Pedro Freire Raguenet acatou 

o pedido feito pelo Sindicato (SETRERJ), solicitando a paralisação parcial dos serviços 

prestados pela autarquia. Tal solicitação baseou-se na não conformidade com a decisão 

do Juíz da 1ª Vara da Comarca de Maricá, que havia indeferido o pedido feito pelo 

sindicato no mês anterior. O Sindicato ressaltou a concorrência “desleal e predatória” 

promovida pelos “vermelhinhos”, gerando um desequilíbrio econômico nas outras 

empresas de ônibus que operam em linhas onde os ônibus gratuitos passavam. 
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Em reação a essa decisão, a prefeitura da cidade publicou uma nota afirmando que iria 

manter a circulação dos ônibus da EPT, e que iria recorrer judicialmente aos fóruns 

competentes, acreditando que, como ocorrido anteriormente, o efeito benéfico da 

empresa à sociedade seria reconhecido. Ainda afirmou que tomou tal decisão pautando-

se nas péssimas condições dos serviços prestados pelas empresas concessionárias, 

aliado a um preço abusivo praticado pelas mesmas. Como medida punitiva fora fixada 

uma multa de R$ 20 mil reais por dia de desacato à decisão do desembargador Pedro 

Freire Raguenet. Metade do valor da multa seria pago pela prefeitura municipal e a 

outra metade pela EPT.  

O prefeito de Maricá insistiu em não inabilitar a operação dos ônibus gratuitos, 

afirmando que milhares de pessoas os dependem diariamente, principalmente após as 22 

horas, quando as empresas concessionárias param de circular. Além de não acatar a 

decisão do desembargador, o prefeito anunciou que iria adotar um conjunto de medidas 

para proteger os interesses da população frente a interesses privados. Como exemplo 

dessas medidas destacou-se o funcionamento permanente da EPT e a deflagração de 

vistorias às empresas privadas de transporte, com o intuito de iniciar um processo de 

revisão completo das concessões, a fim de averiguar se a qualidade do serviço prestado 

estaria em consonância com o que foi acordado. A primeira operação ocorreu no dia 28 

de julho de 2015, e foram apreendidos doze ônibus, cinco da Viação Costa Leste e sete 

da empresa Nossa Senhora do Amparo. O prefeito afirmou que a maioria dos ônibus 

concessionários opera sem condições mínimas de funcionamento, com pneus carecas, 

mecânica precária e falta de equipamentos de segurança. 

Vale mencionar que em reação às decisões de paralização dos serviços prestados pela 

EPT, foram realizados, nos dias 4 e 10 de agosto de 2015, protestos que reuniram 

centenas de pessoas na cidade de Maricá.  

Apesar de toda mobilização gerada, o Presidente do Tribunal de Justiça, negou o 

recurso impetrado pelo prefeito Quaquá, alegando que a prefeitura não comprovou 

haver má prestação dos serviços pelas concessionárias. Como consequência da decisão 

do desembargador, a prefeitura de Maricá informou que iria retirar de circulação 

temporariamente os ônibus gratuitos. Naquela ocasião, a prefeitura informou em seu 

portal na internet:  
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Em respeito à decisão do Tribunal de Justiça, por determinação do 
prefeito Washington Quaquá o transporte público gratuito, que 
beneficia diariamente milhares de pessoas desde dezembro do ano 
passado, será temporariamente interrompido.  O município lamenta a 
decisão, motivada pelo sindicato patronal das empresas de ônibus, que 
na prática impõe uma punição aos mais carentes por devolver esse 
enorme contingente de pessoas novamente à dependência dos caros e 
péssimos serviços prestados pelo monopólio que o sindicato 
representa. As recentes fiscalizações realizadas pelo poder público 
nessas empresas, cujo resultado foi a apreensão de dezenas de veículos 
que rodavam sem mínimas condições de segurança, são uma 
eloquente comprovação da necessidade de se dar fim a um modelo de 
concessão que tornou Maricá e seus moradores reféns de um grupo 
econômico. (PREFEITURA DE MARICÁ, 2015) 

Portanto, à meia noite do dia 20 de agosto de 2015, todos os ônibus vinculados à EPT 

foram impedidos de circular nas linhas do município de Maricá. Novamente a prefeitura 

alegou que iria recorrer a todas as instâncias possíveis para que o serviço de transporte 

gratuito voltasse a ser ofertado o mais breve possível. 

Após de 17 dias de paralisação, os ônibus da EPT retornaram as suas atividades, porém, 

explorando itinerários diferentes dos já cobertos pelas empresas concessionárias. 

Segundo o Presidente do TJ/RJ, os “vermelhinhos” estariam proibidos de passar pelo 

trajeto das empresas autorizadas. Com as novas rotas, os ônibus funcionam entre 4 

horas da madrugada e meia noite e quarenta, com objetivo de proporcionar um melhor 

aproveitamento da frota. A prefeitura anunciou ainda um reforço de dez micro-ônibus 

para, no ano seguinte, reforçar a frota de 13 ônibus da empresa. 

Em maio de 2016 houve a suspensão da decisão proferida pelo desembargador, 

oferecendo aos “vermelhinhos” a possibilidade dos mesmos a voltarem a transitar nas 

linhas originais. A decisão manteve o veredito que já havia sido sentenciado no ano 

anterior, quando o recurso do SETRERJ não foi aceito, entendendo-se naquela 

conjuntura que não se configurava caso de competição predatória.  

Para atender à demanda dos novos itinerários, a Empresa Pública de Transporte 

declarou abertura de licitação para aquisição de mais dez novos ônibus, promovendo a 

ampliação do sistema de Tarifa Zero. O presidente da empresa afirmou também que iria 

continuar convocando os candidatos aprovados em concurso realizado ano anterior para 

compor a equipe da EPT. 
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Em junho de 2016 a Promotoria da Justiça Eleitoral de Maricá, em ordem determinada 

pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), expediu recomendação 

para que o presidente da Empresa Pública de Transportes retirasse dos ônibus o logotipo 

“EPT”. Tal parecer pautava-se sobre o artigo 73 da Lei n. 9.504/97, art. 73, o qual 

proíbe que a agentes públicos, servidores ou não, tenham condutas que possam 

influenciar a igualdade de oportunidades entre candidatos nas eleições. Tal resolução 

entendia que a sigla, estampada da forma que estava, fazia alusão direta ao Partido dos 

Trabalhadores. A empresa gratuita, embora tenha negado tal referência, acatou o pedido 

e dez dias após o parecer retirou a sigla EPT dos veículos da empresa. 

Apesar de toda aparente consolidação da EPT na cidade de Maricá, e da vitória do 

candidato, apoiado por Quaquá, a prefeito pelo PT Fabiano Horta (96,12% dos votos 

válidos) nas eleições de outubro de 2016, no dia 05 de outubro houve uma reunião de 

colegiado de desembargadores no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, devido a uma 

ação impetrada pela FETRANSPOR (Federação das Empresas de Transportes de 

Passageiros do Estado do Rio de Janeiro) que alegava ofensa ao equilíbrio financeiro do 

contrato de concessão da cidade. O colegiado julgou o caso e entendeu que a atividade 

exercida pela EPT feria a lei de concessão municipal de Maricá de junho de 2005. Dessa 

vez, o descumprimento da decisão acarretaria em uma multa diária no valor de R$ 100 

mil reais.  

Por conseguinte, a partir da meia noite do dia 26 de outubro de2016, em cumprimento à 

decisão judicial, a prefeitura anunciou a suspensão de todas as linhas que compõe o 

itinerário da EPT.  

No dia 03 de novembro, do mesmo ano, a população foi às ruas pedindo o retorno dos 

“vermelhinhos”. O prefeito Quaquá anunciou, em entrevista concedida ao site de 

noticias Brasil de Fato no mesmo dia da manifestação, que iniciaria um processo de 

cassação de concessão da empresa Costa Leste, que terminaria apenas em 2020. O 

prefeito ressaltou que a empresa não presta um serviço digno à população, 

desrespeitando assim o contrato de concessão. Em relação à Viação Nossa Senhora do 

Amparo, o prefeito afirmou que não irá entrar com processo de cassação de concessão, 

pois e empresa tem cumprido o contrato, mas em 2020, ao que tudo indica, o sucessor 

de Quaquá à prefeitura, Fabiano Horta, não irá renovar seu contrato de concessão. 
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Os “vermelhinhos” pararam de circular, mas a EPT continuou suas atividades. Com o 

intuito de melhorar o serviço prestado pela autarquia, os funcionários foram submetidos 

a treinamentos para transporte de portadores de necessidades especiais. Além disso, o 

presidente da EPT, Fabiano Filho, juntamente com o poder público, começaram a traçar 

diretrizes para a atuação da empresa pública no setor de cargas, voltado principalmente 

para os pequenos produtores e cooperativas. Ainda com o intuito de ampliar o conceito 

de transporte público praticado pela empresa pública, a direção da EPT tem estudado a 

implantação de um sistema de deslocamento aquaviário pelas lagoas do município 

(cinco, no total). 

 Em abril de 2017, devido à paralização total da Viação Costa Leste, o atual prefeito de 

Maricá, Fabiano Horta, determinou a volta dos “vermelhinhos” nas linhas de 

responsabilidade da Costa leste para que não houvesse prejuízos à população. Em 

menos de dois meses que a EPT assumiu as linhas, foram transportados mais de 175 mil 

passageiros e em cinco meses mais de 1 milhão, segundo os dados divulgados pela 

autarquia, que continua em pleno funcionamento desde então. 

4. A tarifa zero em Maricá sob a ótica do Modelo de Múltiplos Fluxos 

Com base na história do transporte gratuito na cidade de Maricá, que aqui foi relatada 

de forma cronológica, por meio de dados fornecidos pela mídia local, e tendo em vista a 

relevância do tema, apontada no início do nosso trabalho, busca-se agora analisar o caso 

tomando como base o Modelo de Múltiplos Fluxos, de Kingdon, o qual foi apresentado 

no segundo capítulo deste trabalho. 

Segundo o Modelo de Kingdon uma questão passa a fazer parte da agenda 

governamental quando desperta a atenção dos formuladores de política e ocorre a 

convergência de três fluxos: Problemas; Soluções e alternativas; e Políticas, causando a 

abertura da janela de oportunidade. 

É possível afirmar que a análise de política envolve a ponderação de causas e 

consequências advindas da ação governamental, tendo como objeto os problemas com 

que se defrontam os fazedores de política. No primeiro fluxo, o ponto a se observar é 

como uma questão social é interpretada como prioritária para entrar na agenda de 
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governo, uma vez que os recursos são limitados e o poder público precisa avaliar quais 

são os problemas que merecem sofrer a interferência da ação governamental. 

O problema tratado neste caso é a condição em que se encontrava o transporte público 

na cidade, considerando que esse é um importante meio para que todos possam ter 

acesso a seus direitos, como apontado por Kneib (2016). Para isso o principal alvo de 

Quaquá, durante sua campanha e mandato, era acabar com o monopólio das empresas 

que há mais de 20 anos eram as únicas responsáveis pelo transporte público na cidade e, 

além disso seus veículos eram frequentes alvos de diversas denúncias de irregularidades 

nos veículos e a falta de manutenção, que ficam claras nas vistorias realizadas no 

município, e do descaso para com a segurança da sociedade, visto que houveram casos 

até mesmo de ônibus que perderam os freios ou as rodas durante a prestação de serviço 

por parte das empresas. 

Devido ao descontentamento da população e da importância do transporte público, tanto 

para a garantia dos direitos do cidadão, que utilizam o transporte coletivo para 

deslocamento, como para a economia da cidade, que como relatamos aqui apresentou 

melhorias, essa questão chega então ao poder público. 

No segundo fluxo, após a identificação do problema, faz-se a busca por soluções que 

são analisadas conforme sua viabilidade técnica, aceitação e custos toleráveis. Durante o 

levantamento histórico apontou-se três soluções levantadas para o caso de Maricá. A 

primeira delas foi a regulamentação do transporte de vans e peruas, em 2011, que 

pretendia fornecer à população melhores condições de transporte no município e 

diminuir o poder das duas empresas. A criação da sociedade de economia mista Maricá 

Transporte Público, foi a segunda alternativa pensada para o município, porém, como 

cobrava da população pela prestação do serviço, teve de ser fechada pois no 

entendimento jurídico a empresa estava explorando o mercado de transporte e a 

legislação vigente concede esse direito apenas as empresas Costa Leste e Nossa Senhora 

do Amparo. A terceira alternativa encontrada pela prefeitura de Maricá, foi a criação da 

Empresa Pública de Transporte - EPT -, com o intuito de garantir à população um 

transporte gratuito e de qualidade.  
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Analisando as alternativas, com base no modelo de Kingdon, pode-se afirmar que a 

criação da EPT foi a melhor alternativa para o problema, pois, para a realidade de 

maricá, a criação da empresa e o subsidiamento das tarifas eram viáveis. Além da 

existência de viabilidade técnica para a criação da autarquia, a aceitação por parte da 

população é notável, pois grandes melhorias foram feitas no transporte público e houve 

a implementação da tarifa zero. Com relação ao custeio para manter a EPT, este é feito 

integralmente pela prefeitura de Maricá, que utiliza dos recursos provenientes dos 

royalties do petróleo e do valor que antes era repassado às empresas privadas para 

custeio de vales-transportes, o que gerou uma economia de mais de 50% ao município. 

No terceiro fluxo, como visto anteriormente, Kingdon aborda sobre a necessidade de um 

contexto político favorável para a entrada de um problema na agenda. Neste fluxo três 

elementos devem ser levados em consideração: o clima nacional; as forças políticas 

organizadas; e as mudanças no governo. No caso apresentado pode-se observar a 

presença de todos esses elementos. No que diz respeito ao clima: em um contexto 

nacional pode-se dizer que a questão da mobilidade urbana dialoga com a ideia do autor 

no que diz respeito ao entendimento do problema como um elemento interpretativo da 

realidade, construído através da dinâmica social (como exemplo destaca-se a criação, 

em 2002, da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, que 

possibilitou tratar a questão da mobilidade por meio da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana); e em contexto regional a necessidade de melhorias no transporte público 

coletivo era uma situação percebida por grande parte da população. Quanto às forças 

políticas organizadas, houve um conflito de interesses entre as empresas privadas de 

transporte coletivo, os sindicatos e o poder público, o que gerou idas e vindas da 

circulação dos “vermelhinhos”. Com relação à mudança no governo, pode-se apontar a 

mudança na gestão da cidade com a entrada de Washington Quaquá, candidato do PT, 

para a Prefeitura de Maricá, que tinha como uma de suas promessas de campanha 

melhorar o transporte coletivo da cidade, e a eleição do candidato Fabiano Horta, 

apoiado por Quaquá e também do PT, gerando uma continuidade da política. 

No que diz respeito à participação dos atores, é possível observar que, quase sempre, 

tinham ações reativas a um dado acontecimento. A mobilização do sindicato SETRERJ 

e das empresas Costa Leste e Nossa Senhora do Amparo contra a atividade da EPT, ou 
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então os protestos ocorridos por parte da população quando havia a paralisação de 

circulação dos “vermelhinhos” evidenciam essa condição. Analisando a mídia local, em 

todo esse processo, não foi possível identificarmos se eram favoráveis ou contra a 

criação da autarquia, a implementação da tarifa zero ou a continuidade do monopólio. 

Quadro 2 – Quadro Múltiplos Fluxos Maricá 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conclusão 

Ao longo desse trabalho, apresentou-se que o problema do transporte público, e 

mobilidade urbana, não são novos no Brasil. Comprovou-se que esses problemas estão 

presentes no país desde a década de 70, quando, por motivos de industrialização, a 

população saiu das zonas rurais para os grandes centros em busca de melhores 

condições de vida, o que gerou grande deficiência não só no transporte público, como 

também nos setores de saúde, educação e moradia. 
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Além disso, foi possível constatar aqui a relevância do transporte público de qualidade 

para a população e a importância da questão do subsidiamento das tarifas por parte do 

governo -Tarifa Zero- que representa para a população, mais do que não pagar pelo 

transporte, a inclusão social, a garantia de acesso a seus direitos e uma melhor qualidade 

de vida, como aponta Singer (2017). 

Com o foco mais voltado ao caso de Maricá, fez-se uma análise dos dados fornecidos 

pela mídia local tomando como base o modelo teórico de Múltiplos Fluxos, 

desenvolvido por John Kingdon. Em seu modelo Kingdon afirma que uma questão 

passa a fazer parte da agenda de governo quando desperta a necessidade de ação dos 

formuladores de políticas e quando os três fluxos - Problemas; Soluções e Alternativas; 

e Político - convergem, abrindo assim a janela de oportunidade. 

A partir dessa análise conclui-se então que o problema apontado no caso de Maricá são 

as más condições na prestação de serviço de transporte público à sociedade. A partir da 

mudança de governo, quando Quaquá é eleito prefeito do município, medidas começam 

a ser tomadas para que esse problema tenha então uma solução.  

Como apresentou-se no capítulo anterior, foram três as alternativas geradas, mas a que 

melhor atendeu a realidade de maricá foi a criação da EPT. Mesmo com resistência 

demonstrada pelas empresas que tinham a concessão no município e pelo Sindicato 

SETRERJ, a criação da EPT foi bem aceita pela população, o município possuía 

viabilidade técnica para sua criação, além de meios para custeá-la, a partir dos recursos 

que antes eram repassados para as empresas privadas como pagamento pelos vales-

transportes e os recursos vindos dos royalties do petróleo. 

Até o momento da conclusão desse estudo, a EPT está em pleno funcionamento na 

cidade e está em processo seletivo para contratação de mais motoristas para operarem 

na empresa. Além disso, a prefeitura faz planos para aumentar a frota da autarquia, e 

melhorar o serviço prestado à população, segundo o site oficial da prefeitura de Maricá. 

(JORNAL OFICIAL DE MARICÁ, 2017).  
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