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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 

 

DR. IVONEI SFOGGIA 

 

 

 

A UNIÃO PARANAENSE DOS ESTUDANTES 

SECUNDARISTAS DO ESTADO DO PARANÁ- UPES/PR, 

entidade de cunho social que representa todos os estudantes do 

ensino fundamental, médio, técnico e profissionalizante, registrada 

sob o CNPJ 75.100.503/0001-38 e localizado na Rua Marechal Mallet, 

250, Juvevê, Curitiba - CEP 80540-230, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, apresentar  

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA, 

 

para sua avaliação e encaminhamentos que se fizerem necessários, 

tendo em vista as incumbências constitucionalmente previstas do 

Ministério Público, de defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

(Art.127 da CF/88), o que faz em razão dos fatos a seguir expostos. 
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I - DOS FATOS 

 

a) Dos relatos dos pais ou responsáveis 

Os estudantes que atendem as exigências legais 

previstas Lei nº 7556, de 17 de outubro de 1990, que dispõe sobre 

transporte coletivo de passageiros, possuem o direito de requer o 

“passe estudante”, também conhecido popularmente como “passe 

estudantil” ou “meio passe”. 

O passe estudante confere ao aluno redução de 50% 

(cinquenta por cento) do valor da tarifa, facilitando o deslocamento 

até o estabelecimento de ensino. 

As regras e parâmetros estabelecidos na legislação 

que institui o “passe estudante” foram aprovadas e regulamentadas 

, pelo então Prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, através do Decreto nº 

210/1991.  

Posteriormente houveram algumas alterações 

pontuais introduzidas pela Lei Municipal nº 8.454, de 26 de maio de 

1994, e Lei Municipal 10.000, de 24 de outubro de 2000. 

Como não poderia deixar de ser, os parâmetros legais 

estabelecidos na legislação necessitaram de mecanismos aptos a 

verificação do atendimento das exigências legais. 

Nesta esteira, foi editado o Decreto nº 37/2019, pelo 

Prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo, regulamentando a 

pormenorizadamente a matéria. 
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Não obstante a inegável necessidade da 

regulamentação e a exatidão da quase totalidade de seus 

dispositivos, se vislumbra uma exigência equivocada em uma de 

suas disposições: que a comprovação de renda daquele que exerce 

atividade em caráter autônomo, ocorra através da apresentação de 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, declaração assinada pelo 

aluno ou responsável legal subscrita por duas testemunhas, com 

apresentação da cópia dos documentos pessoais das testemunhas 

(RG, CPF, CNH ou CTPS), da qual conste a remuneração total. 

Acreditamos que estas exigências em relação a 

comprovação dos profissionais autônomos, muitas delas que 

acarretam a divulgação da remuneração do responsável para 

terceiros, poderiam muito bem serem supridas pela apresentação de 

cópia da Declaração do Imposto de Renda.  

Não há problema algum em revelar a renda aos 

órgãos públicos, mas ter que compartilhar tais dados da vida 

pessoal com terceiros para que sejam testemunhas, é algo um tanto 

constrangedor.  

Além deste detalhe na regulamentação, que 

consideramos uma impropriedade, há relatos de estudantes e seus 

familiares, conforme documentação anexa, de que a Urbanização de 

Curitiba S/A - URBS tem solicitado dos pais ou responsáveis, no 

caso destes serem divorciados, explicação das razões de não 

estarem pagando pensão alimentícia. 

Os relatos dos pais e responsáveis são de, no caso 

de pais divorciados, a Urbanização de Curitiba S/A – URBS não 

tem aceitado somente a apresentação da certidão de divórcio, 

exigindo também a declaração de testemunhas.  

Conforme se depreende do documento em anexo, 

trata-se de um formulário intitulado “Declaração do Motivo que o 
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Pai ou Mãe Não Paga Pensão Alimentícia” que também deve ser 

assinado por testemunhas.  

 

Dessa forma os requerentes tem que expor suas vidas 

particulares para outras pessoas, terceiros sem qualquer relação de 

parentesco ou vinculo familiar, que servirão de testemunhas.  

Tal exigência somente poderia acontecer nos casos 

em que os requerentes dos passes estudantis, não tivessem 

documentos para comprovar suas afirmações. 

Em outros casos, de acordo com os relatos de pais e 

responsáveis, é solicitada a assinatura do ex-cônjuge, ocorre que, em 

vários casos, estes não fazem mais partes do convívio familiar dos 

estudantes e não se tem notícia de onde residem. 

A necessidade de declaração de testemunhas que 

comprovem o divórcio dos responsáveis, mesmo mediante da 

apresentação da certidão é totalmente desarrazoada.   

Igualmente se mostra descabida a necessidade de 

declaração,  nos caso de divórcio, das razões que levam os pais a não 

pagarem a pensão alimentícia.  

 

b) Das exigências constantes no site da URBS 

 

O agendamento e cadastramento para solicitação do 

passe estudantil é amplamente divulgado pela imprensa e no 

próprio site da URBS: 

 



                              

União Paranaense dos Estudantes –UPES.  

Rua Marechal Mallet, 250, Juvevê, Curitiba - CEP 80540-230. 

 

A Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) começa nesta segunda-

feira (4/2) o atendimento presencial para cadastro do Passe 

Escolar. A prioridade é para quem fez o pré-cadastro e 

agendou pela internet 

(https://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/transporte/passe-escolar) 

o horário e o local de atendimento - um dos nove postos da 

Urbs nas Ruas da Cidadania e na Rodoferroviária. Nos postos 

do Boa Vista, Fazendinha, Carmo, Pinheirinho e 

Rodoferroviária serão abertas salas extras, com mais quatro 

guichês cada, exclusivos para atendimento do Passe 

Escolar.“É um reforço para não comprometer o atendimento 

dos outros serviços do cartão-transporte, lembrando sempre 

que a prioridade é atender quem fez o agendamento pela 

internet”, diz o coordenador da Unidade de Cadastramento e 

Informações, Ivan Frotté. O rendimento pode ser 

comprovado com carteira de trabalho, contracheque ou 

declaração do empregador com firma reconhecida em que 

conste a remuneração.1 

 

O jornal Gazeta do Povo chegou a destacar em uma 

de suas matérias sobre o tema que: 

 

 
Alunos que recebem pensão precisam apresentar documento 

atualizado de comprovação de renda emitida pelo instituto 

previdenciário.2 

 

Constata-se que o usuário do transporte público que 

solicita o passe estudantil é surpreendido com exigências que, além 

de não lhe serem exigidas pela legislação, não são divulgadas 

previamente.  

                                                 
1
 Disponível em: < https://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/noticia/urbs-comeca-o-cadastramento-de-

estudantes-para-o-passe-escolar>. 
2
 Disponível em:< https://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/estudantes-de-curitiba-podem-solicitar-

passe-escolar-com-desconto-saiba-como-fazer-2be8jjs60uwu8zk9bnk38gtgk/>. 



                              

União Paranaense dos Estudantes –UPES.  

Rua Marechal Mallet, 250, Juvevê, Curitiba - CEP 80540-230. 

 

Em consulta ao site da URBS, mais precisamente no 

espaço destinado ao cadastramento prévio para solicitação do passe 

escolar3, se constata que os dados ali solicitados atendem a 

legislação (identificação do aluno, dados residenciais, dados dos 

responsáveis e dos familiares com que reside, renda familiar, etc): 

 

 

 

                                                 
3
 URL correspondente:  https://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/transporte/passe-escolar 
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Importante salientar que, no site da URBS, há 

informação referente aos requerentes que recebem pensão 

alimentícia, que os pais estejam separados ou divorciados: 

 

De acordo com o site, nestes casos, bastaria a 

apresentação de documento atualizado emitido pelo instituto 

previdenciário ou cópia da certidão de averbação do divórcio.  



                              

União Paranaense dos Estudantes –UPES.  

Rua Marechal Mallet, 250, Juvevê, Curitiba - CEP 80540-230. 

Portanto, se constata que as declarações exigidas 

estão em desacordo também com as informações divulgadas pela 

própria URBS.  

 

II – DO DIREITO 

a) Da legislação pertinente a matéria e do 

descabimento das declarações exigidas  

Conforme exposto acima, o passe estudantil foi 

instituído na capital paranaense pela Lei Municipal nº 7.556/90. 

O Art. 19 da Lei nº 7.556/90 dispõe que: 

 

Art. 19 Serão isentos do pagamento da tarifa: 

(...) 

Parágrafo Único - Os alunos matriculados em escolas de 

ensino regular de primeiro, segundo e terceiro graus, terão, à 

título de passe-escolar, durante o período letivo, direito a 

redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da tarifa, 

consubstanciada no fornecimento de 02 (dois) vales-transporte 

diários, para utilização no Sistema de Transporte Coletivo 

Urbano de Passageiros de Curitiba, desde que obedecidos, 

com relação ao número de filhos, respectiva faixa salarial e 

local de residência, os seguintes critérios: 

I - 01(um) filho, em idade escolar, renda familiar até 03(três) 

salários mínimos, e que resida a mais de 10(dez) quadras da 

escola que frequenta; 

II - 02(dois) filhos, em idade escolar, renda familiar atá 

04(quatro) salários mínimos, e que residam a mais de 10(dez) 

quadras da escola que frequentam;  
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III - 03(três) filhos ou mais, em idade escolar, renda familiar 

até 05(cinco) salários mínimos, e que residam a mais de 

10(dez) quadras da escola que frequentam. 

 

O Decreto 37/2019, que regulamenta a matéria, em 

seu Art. 2º, que dispõe sobre o cadastro e comprovação dos 

requisitos legais para se pleitear o benefício do passe estudantil, 

determina que: 

Art. 2º Para a obtenção do passe escolar, o aluno deverá 

cadastrar-se junto à URBS - Urbanização de Curitiba S.A., 

mediante o preenchimento de formulário subscrito pelo 

próprio aluno, caso tenha idade igual ou superior a 18 anos, 

ou por seu responsável legal, em se tratando de aluno com 

idade inferior à supramencionada instruído com a seguinte 

documentação: 

I - prova de identidade expressamente reconhecida pela 

legislação federal, do aluno e/ou do seu responsável legal 

conforme o caso, bem como dos seus familiares; 

II - declaração de matrícula fornecida pela instituição de 

ensino comprovando a qualidade de estudante devidamente 

matriculado em ensino regular, contemporânea a data do 

pedido; 

III - comprovante atualizado de residência em nome do aluno 

ou de seu responsável legal conforme o caso; 

IV - comprovante de rendimentos do aluno e/ou do seu 

responsável legal, conforme o caso, bem como dos seus 

familiares, devidamente atualizado. 

 

O Art.4º do referido Decreto, por sua vez, delimita a 

forma de comprovação de rendimentos: 

Art. 4º Para os fins do cadastramento previsto neste decreto, 

entende-se por: 

(...) 

VI - comprovante de rendimentos, para: 
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a) aquele que presta serviços com vínculo empregatício, a 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, envelope de 

pagamento ou declaração firmada pelo empregador, com 

apresentação da cópia do documento pessoal do empregador 

(RG, CPF, CNH ou CTPS), onde conste o total da remuneração 

percebida; 

b) aquele que exerce atividade em caráter autônomo, a 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, declaração assinada 

pelo aluno ou responsável legal subscrita por duas 

testemunhas, com apresentação da cópia dos documentos 

pessoais das testemunhas (RG, CPF, CNH ou CTPS), da qual 

conste a remuneração total; 

 

Quanto a comprovação de renda, conforme exposto 

acima, se entende que bastaria a apresentação de documento 

atualizado emitido pelo instituto previdenciário, evitando a 

exposição da vida privada familiar dos estudantes à terceiros. 

 

Ademais, como se depreende da legislação atinente à 

matéria, nos casos de pais ou responsáveis divorciados, não há 

respaldo legal para a solicitação de documentação além da certidão 

de averbação de divórcio, muito menos de declaração acercada 

motivação de não estarem sendo pagos alimentos.  

 

Trata-se de violação a privacidade dos alunos e seus 

familiares, que em um mero requerimento administrativo de 

benefício relativo ao transporte público, terem que submeter 

questões familiares e de rendimentos à comprovação de 

testemunhas.  

A privacidade é direito fundamental expresso no 

inciso X, do Art.5º, da Constituição Federal: 

 
Art.5º Todos dão iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
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vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: 

(...) 

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.  

 

Ademais, há de se atentar para o fato de que, em se 

tratando de recebimento de alimentos, há processo que tramitam em 

segredo de justiça.  

 

Portanto, diante do exposto, constata-se que estão 

ocorrendo exigências que destoam da legalidade para a solicitação 

do benefício do passe estudantil.  

 

 

b) Da competência do Ministério Público 

 

De acordo com o disposto no inciso II, do Art. 129, da 

Constituição Federal, o Ministério Público possui dentre suas 

funções institucionais: 

 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:  

(...) 

II – zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 

Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia; 

Assim, tem-se que o Ministério Público, instituição 

essencial à proteção dos direitos e garantias perante os poderes 

públicos Estado (art. 127, CF/88), é o órgão competente para 

promover tal averiguação, conforme preleciona a Constituição 

Federal.  
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Deste modo, vislumbra-se imperiosa a 

averiguação dos fatos narrados para que as autoridades públicas 

prestem esclarecimentos e adequem suas condutas à legislação, 

deixando de solicitar documentações desnecessárias ou que 

extrapolem o estritamente necessário para a comprovação dos 

dados exigidos para se requerer o benefício do passe estudantil. 

 

III - DO PEDIDO 

 

   Tendo em vistas as competências afetas ao 

Ministério Público do Estado do Paraná, diante das razões acima 

expostas, requer-se sejam tomadas as medidas que entender 

pertinentes, encaminhando-se o presente pedido de providencias 

para os Respeitáveis Membros da MP responsáveis pela matéria 

tratada no presente Pedido de Providências. 

 

 

Curitiba, 23 de Abril de 2019. 

 

 

Wellington Tiago de Lima           

Presidente da União Paranaense  

dos Estudantes - UPES  

 

 

Luiz Fernando Obladen Pujol 

OAB/PR 68.526 
 


