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JUSTIFICATIVA - PL 0217/2019 
A proposição se destina à garantia de que o usuário do transporte público de São 

Paulo, que faz uso do "cartão-transporte", não seja lesado quando dos aumentos da tarifa. 

Explica-se: o cidadão que abastece seu cartão-transporte, adquire uma determinada 
quantidade de passagens (um determinado número de deslocamentos, por assim dizer), e não 
apenas abastece o seu cartão com dinheiro. Não se trata de um cartão de débito, mas de um 
verdadeiro substituto do antigo "vale transporte". 

Por exemplo: considerando o preço da passagem sendo R$ 4,50 (quatro reais e 
cinquenta centavos), quando o cidadão gasta R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para abastecer 
seu cartão-transporte, ele adquire 10 passagens (10 deslocamentos). 

Não seria aceitável que esse cidadão passasse a ter direito a apenas 9 deslocamentos. 
Necessariamente, até por respeito aos direitos do consumidor (Lei Federal 8.078/90), ele faria 
jus às condições do serviço nos termos e valores em que lhe foram ofertados quando da 
compra, ou seja, faria jus às mesmas 10 passagens (ou 10 deslocamentos). Defender o 
contrário significaria prestigiar o enriquecimento ilícito da operadora do sistem, que venderia o 
serviço por um preço, mas praticaria outro preço na hora da prestação. 

Porém, parece-nos que esse direito deve ser resguardado expressamente na 
legislação municipal, até para evitar arbitrariedades de administrações futuras da URBS ou 
mesmo do Poder Executivo Municipal (titular do poder regulamentar). 

Ademais, parece importante também resguardar o direito inscrito no parágrafo único do 
artigo 1º, que permite que após um ano o usuário utilize o eventual saldo do cartão-transporte 
para deslocamentos no preço atualizado da passagem, ou também possa resgatar o numerário 
junto à administração do sistema, se assim preferir. 
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