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APrESENTAÇÃo

o livro Mobilidade urbana: desafios e sustentabilidade é o resultado bem-sucedido 
dos grupos de pesquisa “direito administrativo contemporâneo” e “direito e sustentabilida-
de” (ambos registrados no Conselho nacional de desenvolvimento Científico e tecnológico – 
CnPq) desenvolvidos na universidade Presbiteriana Mackenzie (uPM), em são Paulo.

na atualidade, a mobilidade urbana constitui uma das problemáticas a serem enfren-
tadas nos grandes centros urbanos, essencial tanto para a produtividade econômica quanto 
para a garantia da qualidade de vida dos cidadãos. no brasil, passados mais de 20 anos da 
promulgação da Constituição federal, apenas em 2012 foram instituídas as diretrizes gerais 
aplicáveis à mobilidade urbana. a partir da edição da lei federal nº 12.587 em 3 de janeiro 
de 2012, cujo texto tramitou por 17 anos no Congresso nacional, estabeleceram-se os princí-
pios, os objetivos e as diretrizes da Política nacional de Mobilidade urbana, além das normas 
gerais aplicáveis ao planejamento, à gestão e à regulação dos serviços de mobilidade urbana, 
e de seus respectivos instrumentos de apoio. essa legislação pretendeu promover, além da 
melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município, a 
integração entre os diferentes modais de transporte. diante disso, as linhas mestras para a 
normatização, fiscalização e prestação dos serviços de transporte público encontram-se pre-
vistas nesse diploma normativo. Há a necessidade de uma reflexão aprofundada sobre essa 
política e sua implementação. entre as cidades latino-americanas que promoveram inovações 
jurídicas em matéria de mobilidade urbana, destacam-se bogotá e Medellín na Colômbia.

a relevância da temática não é apenas acadêmica, mas também social, política e eco-
nômica. Reflexo disso é, por exemplo, a iniciativa da agência das nações unidas para as Ci-
dades (onu-Habitat) que, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável urbano 
e estimular a mudança de comportamento do cidadão em prol de um futuro melhor para as 
cidades, lançou a campanha mobilidade sustentável.

em setembro de 2015, foi realizado, no auditório da escola americana, o i encontro 
internacional de direito administrativo Contemporâneo e os desafios da sustentabilidade: 
Mobilidade urbana, patrocinado pelo fundo Mackenzie de Pesquisa (MackPesquisa). Profes-
sores e alunos das faculdades de arquitetura e direito da uPM, da Pontifícia universidade 
Católica de são Paulo (PuC-sP), universidade de são Paulo (usP – campus Ribeirão Preto), 
universidad autónoma Metropolitana-Xochimilco (México), universidad de buenos aires e 
universidad nacional de la Plata (ambas da argentina), e do instituto Cidade em Movimen-
to (iVM), e representantes da sociedade civil Mobilize brasil e do instituto de Políticas de 
transporte e desenvolvimento (institute for transportation and development Policy – itdP) 
se mobilizaram para discutir o tema. o evento contou com a presença de Clodoaldo Pelissio-
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ne, secretário de transportes Metropolitanos do estado de são Paulo, e tácito Pio silveira, 
representante do município de são Paulo.

um evento importante como esse merece ser eternizado em anais. ocorre que o gru-
po e os participantes, dada a qualidade das discussões, após o evento tiveram considerável 
avanço qualitativo em suas reflexões, motivo pelo qual esta publicação está longe de refletir 
tão somente as falas havidas durante o evento, que foram documentadas em vídeo, mas os 
textos apresentam aprofundamento sobre a matéria com conclusões que merecem registro 
para auxilio na implementação de políticas públicas na área.

agradecemos ao MackPesquisa, sem o qual o evento e esta publicação não seriam 
possíveis, à faculdade de direito, à faculdade de arquitetura e urbanismo e, em especial, ao 
instituto Cidade em Movimento (iVM), representado por luiza andrade e silva.

agradecemos aos alunos e professores ligados ao grupo de pesquisa a disposição 
contínua em fazer algo novo e à equipe administrativa da fadir da uPM que segue sempre 
disposta conosco.

antonio Cecílio Moreira Pires
lilian Regina Gabriel Moreira Pires




