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RESENHA.  
O referido trabalho demonstra o processo de identificação de um serviço o qual estava 
à margem da regulação e todo o seu processo de legalização e implementação no 
Estado do Pará 
 
PALAVRAS-CHAVE. 
Transporte complementar, legalização, Estado do Pará. 
 
INTRODUÇÃO. 
O objetivo deste trabalho é mostrar a legalização e regularização de um transporte 
intermunicipal de passageiros no Estado do Pará que operava de fato, mas a margem 
da legalidade. 
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS. 
As informações obtidas através de fiscalização de campo e de reiteradas solicitações 
de entidades da sociedade civil, identificou a operacionalização com veículos, em sua 
maioria, tipo micro-ônibus em regiões isoladas do Estado, inclusive em vias de difícil 
trafegabilidade, realizadas por Cooperativas, e onde o transporte convencional e o 
transporte alternativo não estariam atendendo a demanda de passageiros. 
Considerando um país chamado Pará, com extensão de 1.247.689,515 km², onde 
cabem dentro dessa sua dimensão geográfica os países da França, Espanha e 
Portugal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: http://www.mapas-
brasil.com/para.htm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micro ônibus operando na estrada federal BR-155 (SUL DO PARÁ). Fonte: 
http://otavioaraujo.blogspot.com.br/2012/06/sul-do-para-protesto-contra-br-155.html 

 
Diante deste quadro, onde o serviço apresentado pelas Cooperativas não se 
enquadrava, devido às condições operacionais, no transporte convencional e nem no 
transporte alternativo, a regulação deste tipo de serviço – transporte complementar - 
requereu a ordenação de condições e requisitos para disciplinar a exploração da 
atividade e a realização eficiente de um sistema de transporte intermunicipal coletivo 
de passageiros. 
 
Considerando as dimensões territoriais e sua malha viária servida por estradas 
federais e estaduais, foram identificadas as regiões do Estado onde ocorreria a 
ausência ou insuficiência do transporte convencional.  
 
Considerando as regiões identificadas – Baixo Amazonas, Sudoeste Paraense e 
Sudeste Paraense – como estando entre aquelas com insuficiência no Transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros 

 
                          
 
 Messoregiões 
do Estado do Pará - 

Fonte:http://www.baixarmapas.com.br/mapa-de-mesorregioes-do-para/ 



O Governo do Estado do Pará, através do Decreto n. 2.234, de 05/abril/2010 criou o 
Serviço de Transporte Rodoviário Complementar no Estado do Pará integrado ao 
Sistema de Transporte Público de Passageiros do Estado Pará e se refere à operação 
de transporte rodoviário intermunicipal de curto e médio percurso com tarifas, 
itinerários e seccionamentos definidos, e que atua de forma complementar ao serviço 
convencional frente a ausência ou insuficiência deste.   
 
ARCON – Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará 
elaborou, editou e submeteu ao Conselho Estadual de Regulação e Controle dos 
Serviços Públicos – CONERC a Resolução de que trata o transporte complementar, 
onde constam as obrigações, os direitos e deveres dos atores desta modalidade de 
transporte intermunicipal de passageiros. 
 
CONCLUSÕES 
Desde a implementação deste novo serviço foram autorizadas 26 cooperativas, 
distribuídas entre as messoregiões aqui já citadas, e vistoriados aproximadamente 740 
veículos. A vinda destes operadores que estavam a margem da legislação integrou o 
Estado do Pará, melhorando a relação entre operadores, usuários e o Estado, bem 
como estabeleceu os direitos e deveres destes atores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte site http://coopertasp.com.br 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997- Código de Trânsito Brasileiro; 
 

• Resolução ARCON Nº 005 de  02 de junho de 1999 - Disciplina a outorga de 
autorização para o serviço alternativo de transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros de médio percurso e dá outras providências; 

 

• Resolução ARCON Nº 001, de 12de janeiro de 2000 - Disciplina a operação 

do serviço convencional de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros 

de médio e longo percurso e dá outras providências. 


