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AMANDA INÊS MORAIS SAMPAIO

EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

O modo como a sociedade se desenvolve está diretamente relacionado ao fator economia. Outrora o ser humano
sempre buscou, à primeira vista, o seu desenvolvimento econômico. Entretanto, com o agravamento dos impactos
ambientais visíveis, aumentou-se a preocupação com os reflexos diretos, causados pelos danos ao meio ambiente,
sobre a vida de todos os seres humanos e com o que será deixado como legado para as próximas gerações. Assim,
promove-se, cada vez mais, o desenvolvimento sustentável, o qual busca aliar a economia ao progresso social e a
preocupação com um meio ambiente, plasmado na Constituição Federal, no art. 225. A Administração Pública, como
um todo no Estado, brasileiro, deve gerir essa conduta consciente em toda e qualquer política pública promovida.
Diante da implementação do sistema Bus Rapid Transit (BRT), na urbe de Aracaju/SE, questiona-se a sua
compatibilidade com os preceitos do desenvolvimento sustentável, sobretudo no que diz respeito à relevância do
Direito Social ao Transporte.

PALAVRAS-CHAVE: Bus Rapid Transport. Desenvolvimento Sustentável. Direito Social ao Transporte. Direitos
Humanos. Transporte coletivo.

RESUMEN

La forma como la sociedad si desarrolla está directamente relacionada al factor de economía. Una vez que los seres
humanos siempre han buscado, a primera vista, su desarrollo económico. Sin embargo, con el agravamiento de los
impactos ambientales visibles, aumentó la preocupación por los efectos directos causados por el daño al medio
ambiente, sobre la vida de todos los seres humanos y lo que se dejará como legado para las generaciones futuras. De
este modo, se promueve cada vez más, el desarrollo sostenible, que busca combinar la economía con el progreso
social y la preocupación por el medio ambiente, consagrado en la Constitución Federal del Brasil, art. 225. La
Administración Pública en su conjunto en el Estado, brasileño, debe gestionar esta conducta consciente en cualquier
política pública promovida. En la implementación del sistema de autobuses de tránsito rápido (BRT), en la gran ciudad
de Aracaju/SE, cuestiona la compatibilidad con los principios del desarrollo sostenible, especialmente con respecto a
la relevancia del derecho social al transporte.

PALABRAS CLAVE: BRT. Desenvolvimiento sustentable. Derecho social al transporte. Derechos humanos.
Transporte colectivo.

INTRODUÇÃO

O Direito ao Transporte, diante da Emenda Constitucional n° 90/2015, foi incluído no rol dos Direitos Sociais, previstos
no art. 6° da Constituição Federal. Sendo assim, o direito ao transporte angariou uma prerrogativa maior, haja vista o
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Estado ter, doravante, o dever de atuar, de modo a promover políticas para a sua concretização.

É cediço que os Direitos Sociais contemplam elementos comuns e fundamentais a toda sociedade para a garantia do
mínimo existencial a uma vida digna. Não por acaso ditos direitos foram fundados nos princípios da Dignidade da
Pessoa Humana e da Solidariedade Humana, dispostos nos artigos 1° e 3º, respectivamente, da CF/88.

Entretanto, para a concretização dos Direitos Sociais, sobretudo no que se refere ao Transporte, necessita-se da
execução de políticas públicas pelo poder público, a fim de proporcionar a todos, mormente aos mais desprovidos de
recursos materiais, condições fáticas para o gozo do exercício das liberdades fundamentais. Nesse toar, destaca-se o
dever positivo do Poder Público diante do Direito Social ao Transporte, uma vez que à Administração incumbe a
obrigação de realizar políticas públicas voltadas ao acesso a transportes públicos de qualidade, bem como garantir
uma mobilidade urbana adequada.

Ademais, toda política deve respeitar a forma de desenvolvimento escolhida pelo Estado brasileiro, qual seja: a forma
sustentável de desenvolvimento. Dito modelo foi consolidado com o relatório elaborado pela ONU denominado
relatório Brundtland,– documento intitulado “Nosso Futuro Comum”, publicado em 1987 após a Comissão Mundial
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMD, de 1983, que foi presidida por Gro Harlem Brundtland, à época
primeira-ministra da Noruega.

Assim, diante do dever de atuar, a gestão municipal de Aracaju/SE se dispôs, iniciando na prática no ano de 2016, a
implementar o sistema Bus Rapid Transit (BRT), o qual, em tese, teria o fito de aprimorar a mobilidade urbana
sustentável, não se olvidando se tratar de um modelo de transporte público coletivo que busca uma maior celeridade,
conforto, segurança e eficiência.

Todavia, as repercussões sociais demonstraram-se negativas, ressaltando, inclusive, uma dissociação de tal
implementação com a forma de desenvolvimento sustentável proposta e aceita na CMMD de 83.

Por razões de Direito Administrativo, sobretudo com base no princípio da eficiência, o Ministério Público Estadual de
Sergipe propôs uma Ação Civil Pública objetivando esclarecimentos e mudanças na concretização do BRT no ente
municipal.

Nesse diapasão, faz mister uma análise crítica a respeito da compatibilidade desse sistema de transporte na presente
urbe diante dos parâmetros ostentados no conceito do Desenvolvimento Sustentável.

2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O marco histórico inicial sobre os preceitos do Desenvolvimento Sustentável foi evidenciado na Conferência das
Nações Unidas, realizada em Estocolmo, em 1972. Na oportunidade, foram abordados alguns Princípios acerca da
gestão ecológica do meio ambiente, numa dimensão internacional, iniciando, dessa forma, uma cooperação entre as
nações.

Já o termo “Desenvolvimento Sustentável” apenas foi mencionado, pela primeira vez, no Relatório Bruntland,
elaborado pela ONU. Intitulado como “Nosso Futuro Comum”, cuja publicação ocorreu em 1987, após a Comissão
Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMD) em 1983, a qual foi presidida por Gro Harlem Brundtland,
à época primeira-ministra da Noruega. (SIRVINSKAS, 2015)

O conceito de desenvolvimento sempre significou crescimento econômico, a quebra desse paradigma, no entanto
ocorreu com a ideia trazida por Amartya Sen, cuja concepção do Desenvolvimento Humano ia muito além do que
apenas o acúmulo material. “O desenvolvimento humano está preocupado com o que eu considero ser a noção de
desenvolvimento de base: ou seja, o avanço da riqueza da vida humana, mais do que a riqueza da economia em que
os seres humanos vivem, que é apenas uma parte dela” (SEN, p. 17, 2010).

Nessa ótica sustenta Marcus Maurer de Salles:

Ao longo da década de 1990, se é verdade que o desenvolvimento, na sua vertente econômica e comercial entrou em
crise, é precisamente nessa quarta década da ONU que o desenvolvimento passa a se revestir de dois novos vetores,
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aos quais até então não estava associado: a sua inter-relação com os direitos humanos, que levou à noção de
desenvolvimento humano, e também à sua associação com a preservação ambiental, tendo resultado no conceito de
desenvolvimento sustentável. Em torno de ambos os conceitos, produziu-se um amplo conjunto de textos de direito
internacional que passou a orientar as relações internacionais e, de maneira indireta, lidar com a questão da
desigualdade entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. (SALLES, p. 145, 2013)

Partindo do conceito de Sen, notamos que o desenvolvimento sustentável não se limita apenas ao equilíbrio do
desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. Falta um elemento denominado equidade social, sem o qual não
é possível alcançar o

desenvolvimento sustentável. Ademais, para que haja essa equidade, deve-se, aprioristicamente, lutar pelo respeito
aos Direitos Humanos.

Em face da indivisibilidade dos direitos humanos, há de ser definitivamente afastada a equivocada noção de que uma
classe de direitos (a dos direitos civis e políticos) merece inteiro reconhecimento e respeito, enquanto outra classe de
direitos (a dos direitos sociais, econômicos e culturais), ao revés, não merece qualquer observância. Sob a ótica
normativa internacional, está definitivamente superada a concepção de que os direitos sociais, econômicos e culturais
não são direitos legais. A idéia da não-acionabilidade dos direitos sociais é meramente ideológica e não científica. São
eles autênticos e verdadeiros direitos fundamentais, acionáveis, exigíveis e demandam séria e responsável
observância. Por isso, devem ser reivindicados como direitos e não como caridade, generosidade ou compaixão.
(PIOVESAN, p. 2, 2002)

Após o surgimento do conceito em 1983, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento - CNUMAD 92, na cidade do Rio de Janeiro. A preocupação aqui era discutir a melhor forma de
adequar a proteção ambiental com o desenvolvimento socioeconômico, em outras palavras, a melhor forma para
atingir a sustentabilidade. (PAGLIARINI; BASTOS, p.253, 2012).

Aliás, segundo Luís Paulo Sirvinskas, depreende-se do termo Desenvolvimento Sustentável a aderência dos fatores
da preservação ambiental e crescimento econômico à proteção social. Ou seja, não basta apenas buscar o lucro sem
lesar o meio ambiente, mas, sim, procurar a melhoria da qualidade de vida social.

A expressão foi definitivamente consagrada na ECO-92 e transformada em princípio. Tal princípio procura conciliar a
proteção do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico para a melhoria da qualidade de vida do homem.
É a utilização racional dos recursos naturais não renováveis, também conhecido como meio ambiente ecologicamente
equilibrado ou ecodesenvolvimento. (SIRVINSKAS, p. 143, 2015)

Assim, a proteção ambiental conduz de forma reflexiva à garantia do bem-estar, saúde e segurança, uma vez que o
meio ambiente é o plano físico no qual os seres humanos estão inseridos. O desenvolvimento econômico, por sua
vez, deverá estar comprometido em proporcionar o aumento de bem-estar social, respondendo pelo suprimento das
necessidades da sociedade em que se insere (DERANI, p.133, 2001). Além disso, a equidade social é concretizada
quando os bens e serviços disponibilizados são acessados por toda população de forma igualitária, sem que haja
benefício de alguns em detrimento dos menos favorecidos.

Saliente-se, a propósito, que a própria Carta Magna, traz consigo, em seu art. 3°, a ideia de equidade social, ou seja, o
bem-estar coletivo, sob o fulcro do Dever de Solidariedade. De igual modo, prevê a forma sustentável de
desenvolvimento, em seu art. 225, dispondo:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(…)
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V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

Consequentemente, o Estado deve desenvolver políticas públicas que propiciem o Desenvolvimento Humano sem
afetar a resiliência do meio ambiente, o equilíbrio social e o desenvolvimento econômico da sociedade, a fim de não
causar prejuízo para as gerações futuras.

Nesse toar, vislumbra-se no presente estudo o dever positivo do Poder Público diante da efetivação dos Direitos
Sociais, de modo a respeitar os ditames do Desenvolvimento Sustentável.

3 DO DIREITO SOCIAL AO TRANSPORTE

Os Direitos Sociais estão elencados no dispositivo do art. 6° da Carta Magna. O mais recente trata do Direito Social ao
Transporte, cuja inserção adveio com a promulgação, em 2015, da Emenda Constitucional n° 90/2011, referente ao
Projeto de Emenda à Constituição n° 74/2013.

Observando os demais direitos sociais, taxativos na CF, quais sejam a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos
desamparados, averígua-se uma interessante conclusão: o direito ao transporte é imprescindível para a obtenção de
algumas outras benesses sociais, como o acesso a instituições de ensino, ao trabalho, a serviços de saúde, e
eventualmente ao lazer. (SARLET, 2015)

Deveras, todos os benefícios previstos no dispositivo do art. 6°, da CF, contemplam elementos comuns e
fundamentais a toda sociedade para a garantia do mínimo existencial a uma vida digna. A propósito, ditos direitos
encontram fundamento nos princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Solidariedade Humana, dispostos nos
artigos 1° e 3º, respectivamente, da Lei Maior.

Aliás, no que tange à concretização dos Direitos Sociais, é imperiosa a execução de políticas públicas, propiciada pelo
poder público, a fim de possibilitar a todos, mormente aos mais desprovidos de recursos materiais, condições fáticas
para o gozo do exercício das liberdades fundamentais.

Eis os desafios e perspectivas para a implementação do direito ao desenvolvimento na ordem contemporânea:
“consolidar, fortalecer e ampliar o processo de afirmação do direito ao desenvolvimento como um direito humano
inalienável, bem como dos direitos econômicos, sociais e culturais como direitos humanos”. Ordem essa salientada
pelo impacto da globalização econômica, da integração regional e da internacionalização dos direitos humanos.
(PIOVESAN, p. 2, 2002)

Nesse viés, suscita-se que o conceito desse modelo diz respeito à ponderação entre o direito fundamental ao
desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, de modo que se atenda às necessidades do presente sem
comprometer as gerações futuras. (AMADO, 2011)

Neste talante, salienta-se o dever positivo do Poder Público diante do Direito Social ao Transporte, uma vez que à
Administração incumbe a obrigação de realizar políticas públicas voltadas ao acesso a transportes públicos de
qualidade.

4 BUS RAPID TRANSIT (BRT)

Aspirando a ideologia do ecologicamente sustentável, foi implementado no Brasil, pela primeira vez em 1974, na
cidade de Curitiba/PR, o sistema do Bus Rapid Transit ( BRT), o qual consiste em um aprimoramento do conhecido
ônibus, de modo a propiciar uma mobilidade urbana mais ágil, confortável e eficiente.

Ademais, para a sua implementação, viabiliza-se uma infraestrutura particular com ultrapassagem assegurada. A
propósito, deve-se haver um conjunto de mudanças, estabelecendo uma nova via direcionada, exclusivamente, à
passagem do BRT, sendo localizada à esquerda da largura viária e possuindo uma parada de carga e descarga de
passageiros reservada.
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Nesse sentido, estudos apontam a necessidade de um serviço estruturado exclusivo para o uso do BRT, por ser um
sistema de transporte mais rápido, confortável e pontual.

Bus rapid transit as “a rapid mode of transportation that can combine the quality of rail transit and the flexibility of
buses”.A more detailed definition, which was developed as part of TCRP A-23, is that “BRT is flexible, rubber tired
rapid transit mode that combined stations, vehicles, services, running ways, and intelligent transportation system (ITS)
elements into an integrated system with a strong positive image and identity. BRT applications are designed to be
appropriate to the market they serve and their physical surroundings and can be incrementally implemented in a variety
of environments”. In brief, BRT is an integrated system of facilities, services and

amenities that collectively improve the speed, reliability, and identity of bus transit.3 (LEVINSON; ZIMMERMAN;
CLINGER, 2002)

Assim, não obstante toda essa transformação no projeto urbanístico da cidade, que se dispõe a implementar tal
sistema de transporte público, o seu retorno benéfico é garantido, haja vista as suas metas e alcances condizerem
com os preceitos do Desenvolvimento Sustentável, em todos os aspectos, ou seja no que diz respeito à preservação
ambiental, à equidade social e ao crescimento econômico. “Nesse sistema deve ser realizada a substituição
permanente do trânsito individual por um atrativo transporte coletivo, promovida a segurança e a proteção para os
seus passageiros, a redução de CO² bem como a diminuição de congestionamentos”, conforme se depreende do site
oficial do sistema BRT, organizado pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos4.

4.1 A implementação do BRT em Aracaju/SE

Na capital, Aracaju/SE, foi inaugurado o sistema intitulado, pela gestão municipal, “Transporte Rápido de Ônibus” em
2016. Observou-se, então, a tomada de medidas em prol da passagem exclusiva de ônibus, na capital, pela
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT/AJU, sem a prévia e necessária adequação das vias
(avenidas e ruas). Isso porque não houve o alargamento das avenidas que perpassam o transporte moderno, mas tão
somente a reforma de uma rotatória em um local de uma avenida, bem como a limitação do lado direito das vias com
uma faixa na cor azul e placas indicativas da exclusividade da passagem do BRT e demais transportes públicos.

Destarte, ao revés do estabelecido nas regras do sistema BRT, no que pertence à criação de uma nova via para que
seja exclusiva a sua passagem, limitou-se à passagem, em alguns lugares com apenas duas vias em mesmo sentido
para ser uma restrita aos transportes coletivos, e a outra aos particulares. O resultado fora um descontentamento
geral da população municipal, tendo em vista os transtornos causados pelo aumento dos chamados
“engarrafamentos”, principalmente referente aos horários com maior índice de tráfego.

Nesse ínterim, diante da insatisfação da população local, predominantemente dos que fazem uso de veículos
automotores particulares, a gestão municipal esclareceu que apenas se estava iniciando o projeto da implementação
do sistema BRT, e que haveria, ainda, a execução efetiva das obras do PAC (Programa de Aceleração de
Crescimento) do Governo Federal pelas empresas contratadas pela EMURB (Empresa Municipal de Urbanização),
após prévias licitações, ao longo de alguns anos. Asseverou, ademais que o projeto prevê a composição de 11 (onze)
corredores, formado por uma rede hierarquizada, abrangendo estações, faixas exclusivas para ônibus e construção de
novos Terminais, o que depende da execução de obras públicas, com recursos do PAC 2 do Governo Federal,
mediante convênio com a Caixa Econômica Federal, em um longo prazo estimado de 04 (quatro) a 5 (cinco) anos. E,
por fim, aduziu que seus planos estavam em andamento, em fase de procedimentos licitatórios para construção de
estações, aplicação de caneletas, de semáforos inteligentes e de redes de fibra ótica.

Não por acaso, essa implementação do BRT, está sendo matéria de discussão no Ministério Público do Estado de
Sergipe, com a instauração de dois Procedimentos Extrajudiciais (PROEJs), quais sejam de nº 05.16.01.0096 (em
andamento) e nº 05.13.01.0103 pela 5ª Promotoria de Justiça do Cidadão Especializada na Defesa do Meio Ambiente,
Urbanismo, Patrimônio Social e Cultural, ambos em face do Município e à SMTT/Aracaju. Além do Inquérito Civil de n°
14.16.01.0056 pela Promotoria de Justiça de Fiscalização dos Serviços de Relevância Pública, o qual ensejou a
deflagração da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar, em face da SMTT/ARACAJU.
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Em relação à ação judicial supramencionada, tombada sob o n° 201611200896, prossegue-se com prioridade
máxima, visto a sua relevância social. Na origem, o Parquet, em suas funções de exercer a tutela coletiva dos direitos
do cidadão, requereu, liminarmente, a retirada de placas sinalizadoras nas vias de Aracaju indicando a faixa exclusiva
para o transporte coletivo, bem como pleiteou a suspensão do efeito restritivo das faixas até que fossem concluídas as
obras pertinentes as adequações viárias e reformas dos terminais que comportassem 11 (onze) corredores. Tal
postulação se deveu à tentativa de elidir a aplicação de multas aos condutores que infringissem ditas proibições.

Ademais, o MPE firmou seu pleito sob o argumento de que a implementação das faixas exclusivas para o transporte
público não apresentou um resultado positivo para o trânsito, porquanto não houve a prévia adequação das vias
mediante a realização de obras públicas de intervenção viária (na forma outrora prevista em projeto da Prefeitura de
Aracaju). Aduziu, ademais, que o resultado se cingiu em mais transtornos à população, tendo em vista os habituais
congestionamentos no trânsito.

Em resposta ao pedido de medida liminar, o ente municipal manifestou-se alegando que, em verdade, estava sendo
implementado no ente municipal, aprioristicamente, o sistema BRS (Serviço de Ônibus Rápido), cuja característica se
perfaz exatamente com faixa exclusiva e embarque e desembarque em pontos de parada de ônibus. E que
independentemente do andamento do Projeto do BRT, o outro sistema já possibilita a valorização da mobilidade
urbana dos que fazem o uso do transporte coletivo. Aliás, frisou-se a importância de priorizar o sistema do transporte
público coletivo em relação ao transporte particular, conforme os preceitos vislumbrados na Lei nº 12.587/2012,
denominada Lei de Mobilidade Urbana, a qual estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana com a fixação de
diretrizes essenciais para a organização do espaço público, bem como os princípios de regulamentação do setor.

Em resposta, o magistrado de piso concedeu o pleito liminar, sobretudo pela observância do Princípio da
razoabilidade, aduzindo a sua ausência na perante a logística implementada, qual seja, a limitação aos motoristas
excluídos do uso da via exclusiva, sob pena de cobrança de multa diante de um Projeto urbanístico que sequer estava
em vias de conclusão.

Não contente com a decisão interlocutória, a SMTT interpôs recurso de agravo de instrumento, a fim de que fosse
reformada, além de que os seus efeitos fossem suspensos. Recurso esse parcialmente provido em 2° (segundo) grau,
porquanto a relatora entendeu ser a retirada das placas de sinalização de “faixa exclusiva para ônibus” uma medida
dispendiosa para o erário público, uma vez que no mérito da demanda judicial, poder-se-ia apresentar conclusão
oposta do que fora proferido na decisão interlocutória, ou seja, a recolocação das placas irá demandar gasto público.
Assim, fora determinado, tão somente, a omissão do conteúdo das placas sinalizadoras, até a conclusão do
procedimento administrativo licitatório.

4.2 A implementação do BRT em Aracaju sob a ótica do Desenvolvimento Sustentável

A priori, como já suscitado, a iniciação do sistema BRT gerou um aumento do congestionamento nas vias terrestres
que possuem tal linha exclusiva, principalmente em horários de alto tráfego. Isso porque a implementação decorreu
com a tomada de uma faixa nas malhas viárias, estabelecendo o seu uso exclusivo pelos transportes públicos
coletivos e limitando o dos particulares, devendo estes cumprirem a determinação normativa, sob pena de multa.

Assim, verifica-se um transtorno na esfera social, é dizer, observa-se a origem de um contratempo às pessoas que
não transitam de transporte público coletivo, mormente ao deslocamento de seus domicílios ao ambiente de trabalho e
afins.

Por outro lado, vislumbra-se uma impulsão da valorização ao coletivo em detrimento ao particular. Nesse sentido,
dispõe a Lei nº 12.587, denominado de “Estatuto da Cidade”:

Art. 6º A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes diretrizes:

(...)

II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público
coletivo sobre o transporte individual motorizado;
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Dita norma que regulamenta o meio ambiente construído consiste na busca da efetiva implementação da política de
desenvolvimento urbano, sob o fulcro do art. 182, da CF/88, com o escopo de prover o pleno desenvolvimento das
funções sociais e a garantia do bem-estar de seus habitantes. (MOTA, 2008)

Nesse diapasão, ensina José Afonso da Silva:

Aí se encontram os fundamentos constitucionais do Estatuto da Cidade, instituído pela Lei 10.257/2001, que
estabelece as diretrizes gerais da política urbana, segundo o previsto nos arts. 21, XX, 182 e 183 da CF. O Estatuto
da Cidade, denominação conferida àquela lei pelo parágrafo único de seu art. 1°, estabelece as diretrizes gerais da
política urbana, que tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental (…).
(DA SILVA, p. 59/60, 2008)

Apregoa Mônica Teresa Costa Sousa: “Ademais, confere titularidade mista ao direito ao desenvolvimento, uma vez
que não delimita que apenas o indivíduo é titular deste direito; também o são as coletividades” (p. 426, 2010). No caso
em comento, porém, faz mister um estudo técnico entre a razoabilidade dessa implementação do BRT, nos moldes
em que está sendo conduzido, e o bem-estar social. Por mais que se priorize o

coletivo, questiona-se a real necessidade de uma restrição de direitos já adquiridos pelos privados. Por oportuno
ressaltar, apenas um estudo técnico teria capacidade de valorar os efetivos prejuízos e benefícios de limitar a
passagem pelos transportes particulares e noutra aos públicos coletivos, tendo em vista a mudança da velocidade dos
veículos, o tempo de deslocamento, os elementos que compõem a tarifa do serviço da construção (insumos, tributos,
custos administrativos e operacionais), além da psique da população.

Assim, sobreleva destacar uma incongruência dessa implementação no que tange à equidade social, porquanto se
afetou grande parte da população de vários segmentos sociais, sejam eles motoristas de veículos automotores
particulares ou até usuários de “caronas”. Questiona-se, por conseguinte, se as vantagens das medidas iniciais
aplicadas nessa criação do sistema BRT compensam os danos por elas causados.

De um lado, observa-se uma violação aos Direitos Humanos, ao passo que se prejudica um segmento social
(coletividade) em detrimento de outro (indivíduo), ao invés de criar mecanismos igualitários e, sobretudo,
proporcionais. Em síntese, dever-se-ia desenvolver o projeto em pauta, sistema BRT, visando o benefício de todos.

De outro, tendo em vista os enfrentamentos atuais acerca do Meio Ambiente, é indubitável que a solução para a
mobilidade urbana é o transporte coletivo. Ou seja, diante de um conflito entre o interesse particular e o público, este
prevaleceria, conforme o Princípio da Supremacia do Interesse Público em detrimento do Privado.

No que diz respeito ao aspecto da preservação ambiental, deve-se analisar sobretudo, numa visão macro, a
relevância da valorização do transporte coletivo. Ora, num mundo atual globalizado, descabe pensar de modo
individual, ou seja, de cada ser possuir um veículo particular movido a combustível, ao invés de compartilhar com o
próximo um meio mais sustentável.

Nesse sentido, sobreleva destacar a classificação do Direito Ambiental como sendo Direito Fundamental de 3ª
(terceira) dimensão, haja vista a sua extensão se alongar ao perfil coletivo, como bem ressalvam Peixinho e Ferraro:

A terceira dimensão estende-se a direitos que não têm no indivíduo o seu destinatário direto. Se os direitos
fundamentais da segunda dimensão também contemplam essa característica, a diferença é, contudo, marcante. Os
direitos dessa dimensão reconhecem no ser humano, ou melhor, na humanidade, o principal protagonista. Melhor
seria classificar essa dimensão não de direitos coletivos, mas de direitos difusos, reconhecidos pela indivisibilidade
dos bens que tutela. É possível ponderar que os indivíduos, nessa acepção, são os destinatários reais dos benefícios,
mas somente o são mediatamente, uma vez que – notadamente – sobrepõe-se o interesse coletivo ao individual. São
direitos representativos dessa categoria a fraternidade, a paz, o meio ambiente, o respeito ao patrimônio histórico e
cultural, e, ainda, a nova ordem econômica mundial, com valores redefinidos pelo respeito dos países ao pleno
desenvolvimento interno. (FERRARO; PEIXINHO, p. 6957, 2007)
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Por fim, quanto ao aspecto econômico desse plano urbanístico, aprioristicamente, constata-se, mediante os ditames
da proposta do BRT, a sua viabilidade, à medida que se propaga um custo-benefício favorável ao ente que o
implementar, uma vez que a extensão do transporte é maior, consequentemente agrega-se mais pessoas, além de
consumir menos combustível fóssil e gerar menos poluentes ao meio ambiente.

Por outro lado, é cediço que para a sua concretização faz-se necessário um investimento alto pela Administração
Pública, tendo em vista os estudos prévios, contratações de pessoas e serviços, procedimento licitatório, bem como a
construção da obra e compra dos transportes. Por oportuno, frise-se que a disposição dos 10 (dez) veículos de BRT
antecederam o certame licitatório, a contrassenso do que dispõe a própria Lei Maior, em seu art. 37, inciso XXI5.

Noutro viés, saliente-se que o BRT deve se adequar ao mercado, de modo a ser um sistema integrado de instalações
que, em conjunto, melhora a qualidade e identidade do já conhecido ônibus. Esses objetivos seriam alcançados se
não houvesse negatividades que contribuíssem com o impacto causado pela implementação do BRT na presente
urbe. Ocorre que, o mercado para ser adequado deve respeitar algumas diretrizes e não haver externalidades
negativas.

Sendo assim, um mercado quando é considerado competitivo, e de acordo com Hoekmann e Kostecki (1995),
geralmente produz a quantidade economicamente eficiente de um bem ou serviço. Isso pode não acontecer, se
houver uma externalidade no mercado. No caso de uma externalidade negativa influenciando no BRT, o meio
empresarial tende a produzir uma quantidade maior do bem que a quantidade eficiente, ou no caso, mais poluição,
mais congestionamento em um trânsito lento e mais problemas respiratórios.

De acordo com Bruno (2014), outra externalidade negativa, qual seja a poluição do meio ambiente, afeta a eficiência
econômica. Ao produzir energia elétrica, a indústria vai arcar com alguns custos privados, mas quem arca com alguns
custos sociais como a chuva ácida são os fazendeiros, os pescadores e a população em geral. Outrossim, com o
trânsito lento também vai prejudicar o acesso a outros direitos, como o acesso a um hospital e a uma escola. Isso
significa que uma externalidade negativa na produção de um bem ou serviço levará a uma produção excessiva de um
bem ou serviço afetando o equilíbrio do mercado causando o denominado ‘fracasso do mercado’6. Só é possível uma
externalidade porque o governo não foi eficaz na garantia do Direito ao Transporte público.

Do exposto, resta claro que a implementação do BRT deve levar em consideração todos os aspectos do
Desenvolvimento Sustentável, isto é, a preservação ambiental, a impulsão da economia e a proteção social.

CONCLUSÃO

Os preceitos basilares do Desenvolvimento Sustentável têm sido cada vez mais evidenciados, na contemporaneidade.
Eis a tomada de consciência dos indivíduos acerca da necessidade de preservar o meio ambiente, ou, ao menos,
mitigar os danos causados em prol do bem-estar social das gerações atuais e futuras. Assim, verificou-se, no presente
estudo, a imprescindibilidade de salvaguardar tais ditames ainda que diante do desenvolvimento econômico.

Destarte, cria-se, cada vez mais, mecanismos que corroborem com os aspectos do crescimento econômico, proteção
social e preservação ao meio ambiente. O BRT se apresenta, por oportuno, como um instrumento que respeita ditos
valores, ao passo que aprimora a mobilidade urbana, porquanto promove o transporte coletivo.

Nesse diapasão, verificou-se a compatibilidade da implementação do BRT, na cidade de Aracaju/SE, diante das
cláusulas do Desenvolvimento Sustentável, além do dever positivo do Poder Público na atuação de políticas públicas
no que tange o Direito Social ao Transporte, inserido recentemente na Carta Magna. Desse modo, percebeu-se
aspectos positivos, como negativos.

Em síntese, não obstante a iniciativa do ente municipal tenha sido louvável, diante de um sistema avançado de
mobilidade que atende aos princípios do Desenvolvimento Sustentável, observa-se que a sua execução fora
deficiente. Isso porque, restou evidenciada que a implementação do sistema BRT requer um tratamento complexo a
longo prazo. Do contrário, estar-se-ia possibilitando ao Estado eximir-se de sua obrigação de não só prestar políticas
públicas, mas sobretudo de prestá-las com qualidade, isto é, aprimorando, para todos, a mobilidade urbana.
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[1] Bus Rapid Transit como "um modo rápido de transporte que pode combinar a qualidade do transporte ferroviário e
da flexibilidade de ônibus". A definição mais detalhada, que foi desenvolvida como parte da TCRP A-23, é que "BRT é
flexível, utilizando sistema pneumático de borracha, sendo um modo de trânsito rápido que combina estações,
veículos, serviços, executando maneiras, e sistema de transporte inteligente (ITS), com elementos em um sistema
integrado com uma forte imagem positiva e identidade. As aplicações de BRT são projetados para serem adequados
ao mercado que servem e seu ambiente físico e pode ser gradualmente implementado em uma variedade de
ambientes. Em resumo, o BRT é um sistema integrado de instalações, serviços e amenidades que visa melhorar
coletivamente a velocidade, confiabilidade e identidade do trânsito de ônibus. (Tradução livre)

[1] http://www.brtbrasil.org.br/index.php/brt/oquebrt.WB5dAvkrLIU

[1] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(…)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.

[1] Ocorre quando o mercado produz de forma ineficiente gerando déficits.
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