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RESUMO 

A pesquisa abordar o tema do direito ao transporte no contexto de sua recente 
constitucionalização como um direito fundamental de cariz social pela Emenda Constitucional 
nº 90, publicada em 15 de setembro de 2015. Apesar do leque de possibilidades que, 
teoricamente, esta última medida abriu para fomentar melhorias da locomoção urbana junto 
ao Poder Judiciário, ela tem encontrado críticas e tem sua eficácia questionada desde seu 
nascedouro. O transporte, inserido na questão mais ampla da mobilidade urbana, é fator 
condicionante da efetividade de outros direitos fundamentais como trabalho, educação e 
saúde, pois é necessário que a população tenha acesso a bens e serviços distribuídos, 
principalmente, pelos grandes centros urbanos. Como tais centros urbanos oferecem melhor 
infraestrutura para atendimento das necessidades básicas da população, a acessibilidade e a 
capacidade de locomoção no meio urbano se tornam questões cruciais para o aproveitamento 
de tais recursos. Devido a patologias do sistema de transporte e políticas públicas 
equivocadas, este acesso é reconhecidamente comprometido. As deficiências da mobilidade 
urbana representam um dos problemas mais atuais e impactantes à qualidade de vida nos 
centros urbanos, na mesma medida em que representam perdas consideráveis na capacidade 
produtiva, com forte impacto negativo na produção econômica. O trabalho verificou que, 
apesar da importância do direito ao transporte, e do inegável avanço que sua 
constitucionalização pela EC nº 90/2015 representou, ainda há uma série de obstáculos à 
efetivação desse direito, decorrentes de décadas de expansão urbana precária, ausência de 
regulamentação da atuação estatal nesse setor, políticas excludentes dos interesses da 
população economicamente desfavorecida e má administração de recursos escassos. Apesar 
disso, o reconhecimento do transporte como direito fundamental ligado ao princípio da 
dignidade da pessoa humana é um passo importante em direção à superação do modelo atual, 
que o trata como mercadoria, submetido aos ditames de uma lógica de mercado excludente. 
 
Palavras-chave: Transporte público; direitos sociais; mobilidade urbana. 
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ABSTRACT 

The research addresses the topic of transportation to the context of its recent constitutionality 
as a fundamental right of social charity by Constitutional Amendment No. 90, published on 
September 15, 2015. In spite of the range of possibilities that, theoretically, this last measure 
has opened to foment improvements of the urban locomotion by the Judiciary, it has been 
criticized and its effectiveness has been questioned since its inception. 
Transport, which is part of the broader question of urban mobility, is a factor conditioning the 
effectiveness of other fundamental rights such as work, education and health, since it is 
necessary for the population to have access to goods and services distributed mainly by large 
urban centers. As such urban centers offer better infrastructure to meet the basic needs of the 
population, accessibility and mobility in urban areas become crucial issues for the utilization 
of such resources. Due to pathologies of the transport system and public policies mistaken, 
this access is admittedly compromised. The deficiencies of urban mobility represent one of 
the most current and impacting problems of quality of life in urban centers, as they represent 
considerable losses in productive capacity, with a strong negative impact on economic 
production. The study found that, despite the importance of the right to transport, and the 
undeniable progress that its constitutionalization by EC No. 90/2015 represented, there are 
still a number of obstacles to the realization of this right, resulting from decades of precarious 
urban expansion, lack of regulation of state action in this sector, policies excluding the 
interests of the economically disadvantaged population and mismanagement of scarce 
resources. Despite this, the recognition of transport as a fundamental right linked to the 
principle of the dignity of the human person is an important step towards overcoming the 
current model, which treats it as a commodity, subject to the dictates of an excluding market 
logic. 

 
Keywords: Public transport; social rights; urban mobility. 
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1 INTRODUÇÃO 

O direito ao transporte se encontra em destaque nos últimos anos por atravessar 

questões como mobilidade urbana, adensamento populacional e desigualdade social, em um 

contexto de distribuição espacial desorganizada, má administração de recursos escassos e 

aumento da demanda por acessibilidade e por maior capacidade de deslocamento. O tema 

possui grande repercussão nos meios de comunicação, atraindo constantemente a atenção da 

imprensa e da opinião pública por conta de problemas crônicos das grandes metrópoles. São 

exemplos os congestionamentos frequentes nas principais vias urbanas, carência de 

investimentos por parte do Poder Público em estruturas básicas, barreiras físicas e econômicas 

que dificultam o acesso dos habitantes de regiões periféricas como exemplos a bens e serviços 

disponíveis do espaço urbano. Trata-se de empecilhos ao desenvolvimento econômico e à 

equidade social, que vêm acompanhados de elementos negativos como desperdício de tempo 

produtivo em deslocamentos diários, dificuldade de escoamento de produtos e aumento da 

poluição atmosférica. 

Além do debate sobre políticas públicas, a locomoção urbana possui uma dimensão 

jurídica ligada ao direito fundamental da liberdade de locomoção, consistente no direito dos 

diferentes grupos sociais de transitarem livremente pela cidade e ter acesso aos serviços 

disponibilizados. Isso porque a garantia de direitos sociais constitucionalmente protegidos 

como educação, trabalho e lazer, passa pela necessidade de acesso a locais onde são 

desenvolvidas atividades para consecução de tais fins. 

Assim, o direito ao transporte possui importância inquestionável pela sua íntima 

ligação aos outros direitos sociais, pois serve como meio de viabilização e garantia dos outros 

direitos sociais. Pode-se dizer, portanto, que característica importante do direito ao transporte 

é justamente sua função acessória à garantia da efetividade de outros direitos sociais. Como os 

grandes centros urbanos oferecem melhor infraestrutura para atendimento das necessidades 

básicas da população, a acessibilidade e a capacidade de locomoção no meio urbano se 

tornam questões cruciais para o aproveitamento de tais recursos. 

Essa relação acessória do direito ao transporte revela sua importância para a 

efetividade dos direitos fundamentais, e o tratamento jurídico dado à questão da locomoção 

urbana leva ao tema do presente trabalho, que é a elevação do transporte à condição de direito 

fundamental social, através de sua constitucionalização pela Emenda Constitucional nº 90 que 

entrou em vigor no ano de 2015. Apesar do leque de possibilidades que, teoricamente, esta 



9 

última medida abriu para fomentar melhorias da locomoção urbana junto ao Poder Judiciário, 

ela tem encontrado críticas e tem sua eficácia questionada desde seu nascedouro. 

As deficiências da mobilidade urbana é um dos problemas mais atuais e impactantes à 

qualidade de vida nos centros urbanos, na mesma medida em que representa perdas 

consideráveis na capacidade produtiva, com forte impacto negativo na produção econômica. 

O crescimento urbano desordenado, aliado à falta de infraestrutura básica em matéria de 

transporte é um dos maiores desafios a serem enfrentados pelos gestores. O histórico de 

políticas equivocadas e de monopólios decorrentes de patologias do sistema agrava a situação, 

levando a um estado de crise que importa em prejuízos diretos para diversos setores públicos 

e privados, como saúde, educação e lazer. 

Nesse contexto, o presente trabalho busca analisar o direito ao transporte por ocasião 

da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 90/2015, que incluiu expressamente o 

transporte no rol de direitos fundamentais sociais presente no art. 6º da CRFB/88. O objetivo 

da referida análise é encontrar a resposta para a problemática da relação entre a 

constitucionalização do direito e sua eficácia, e responder ao questionamento sobre se essa 

constitucionalização possui ou não capacidade de influenciar positivamente a eficácia do 

direito ao transporte. 

É necessário, para tanto, examinar a posição do transporte no ordenamento jurídico 

pátrio, não apenas do ponto de vista dogmático da teoria dos direitos fundamentais. Faz-se 

necessário também olhar para a dimensão social e a forma como o transporte se relaciona com 

outros elementos da vida urbana e de que forma os atores sociais enquanto direito, pauta, e 

instrumento de acessibilidade. A proposta desse objetivo se deu em virtude da repercussão 

que as chamadas “jornadas de junho de 2013” alcançaram nos campos político, social e 

também jurídico. 

O primeiro capítulo parte da abordagem da inclusão dos direitos sociais na ordem 

constitucional do Brasil para analisar a pertinência do direito ao transporte ao rol de direitos 

fundamentais, para além de sua inclusão formal, operada pela referida emenda constitucional. 

Para tal examina-se o conceito de dignidade da pessoa humana para investigar a função de 

garantia desempenhada pelo direito ao transporte como chave para considerá-lo um Direito 

Humano. Considerando sua conexão com o direito ao transporte, a questão da mobilidade 

urbana é enfrentada, neste momento, especificamente para delimitar sua situação atual nas 

regiões metropolitanas do Brasil, com todos os impactos negativos que o desenvolvimento 

urbano desorganizado causou, podendo-se até mesmo falar em “imobilidade” urbana em 

referência ao tempo gasto com deslocamento urbano.  
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Ainda no primeiro capítulo, analisar-se-á a função acessória do transporte da 

efetivação dos direitos sociais, por sua centralidade no âmbito da mobilidade urbana, 

evidenciando a relevância do direito ao transporte na sociedade brasileira, o que justifica, na 

sequência, adentrar no cenário de lutas por melhorias no transporte público para verificar uma 

atuação contínua de movimentos sociais nesse sentido, com maior destaque conferido às 

chamadas “jornadas de junho de 2013” e sua interferência no processo legislativo que levou a 

PEC 90/2011 a ser aprovada e promulgada, tornando-se a EC 90/2015. 

O segundo capítulo é dedicado a destrinchar as normas que regulamentam o direito ao 

transporte, inserido no contexto mais amplo da mobilidade urbana, o que se justifica pela 

influência que as normas possuem na conformação da atuação do Poder Público em diferentes 

situações. Partindo-se dos dispositivos constitucionais sobre a matéria, verificar-se-á a 

preocupação constante do Poder Constituinte para com a acessibilidade dos serviços públicos 

e o caráter acessório do transporte para consecução do objetivo que efetivar direitos sociais. Já 

em relação à legislação infraconstitucional, serão referenciadas leis federais dedicadas à 

promoção da mobilidade urbana em diferentes aspectos, como a acessibilidade a deficientes 

físicos, por exemplo.  

O tópico dará maior atenção, no entanto, a duas normas mais gerais e abrangentes, que 

vieram concretizar o mandamento constante no art. 182 da CRFB/88 sobre política urbana. A 

primeira delas é a Lei nº 10.256/2011 intitulada de Estatuto da Cidade, que delineou as 

diretrizes gerais da política urbana e criou instrumentos importantes para o desenvolvimento 

urbano, como o Plano Diretor. A segunda é a Lei nº 12.587/2012, que instituiu a Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, responsável pela integração dos diversos modos de 

transporte com objetivo de promover uma acessibilidade universal à cidade e a mobilidade de 

pessoas e cargas no âmbito do município. 

Focando na dimensão mais importante da concretização do direito ao transporte, o 

capítulo seguirá à análise da forma em que é prestado o serviço público de transporte urbano 

coletivo e de seu aspecto financeiro sob o viés da relação entre Poder Público, empresa 

privada e usuário final do serviço. Por fim, investigar-se-á a aplicabilidade e a capacidade do 

direito social ao transporte de conformar comportamentos e influenciar a realidade fática. 

No terceiro capítulo serão expostos e analisados os obstáculos que se apresentam à 

concretização da referida acessibilidade urbana universal e a uma política de mobilidade 

urbana integradora, que respeite e promova o direito ao transporte. Nesse sentido, a primeira 

abordagem será a das políticas que supervalorizaram o transporte particular individual, 

políticas tais que remontam à década de 1960 e que conferiam à figura do automóvel posição 
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privilegiada na mobilidade urbana. Verificar-se-á de que forma o benefício ao transporte 

motorizado individual permanece até os dias de hoje e afeta a questão da mobilidade e do 

planejamento urbano, mesmo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana em vigor 

dispondo expressamente que a prioridade cabe a outras modalidades de transporte. Essa 

análise revelará a importância de uma mudança de paradigma no desenvolvimento urbano, em 

direção a uma política integrada de valorização do transporte não motorizado e do transporte 

público coletivo, como forma de corrigir a disfunção que permitia a prevalência dos interesses 

da parcela da população com condições de garantir seu deslocamento por meio privado sobre 

o interesse público de garantir mobilidade urbana a todos. 

Correlato a esse tema, o tópico seguinte do terceiro capítulo se debruça sobre a relação 

entre renda e transporte e entre este e cidadania, demonstrando que o transporte pode ser fator 

tanto de inclusão, quanto de exclusão social. Nesse sentido, será possível compreender que a 

exclusão social também se manifesta geograficamente, na forma como a cidade se expande, 

seus bens e serviços são distribuídos e o acesso é negado a setores expressivos da população, 

fenômeno batizado de “segregação urbana”. Em que pese a menção à configuração geográfica 

da cidade, a segregação não se resume à sua dimensão física, mas importa sempre em uma 

relação social entre os locais e a dinâmica da cidade, como será devidamente exposto. 

Por fim, a partir do desenvolvimento dos tópicos anteriores, retornar-se-á ao âmbito 

jurídico para adentrar no ponto específico do conflito entre o reconhecimento do transporte 

enquanto direito fundamental, ligado ao mínimo existencial, e o princípio da reserva do 

possível. Justifica-se, portanto, versar sobre ambos os princípios, em suas diferentes 

interpretações e alcances. Dessa forma, será possível analisar os cenários de eventuais 

judicializações do direito ao transporte, especificamente em relação ao serviço de transporte 

público coletivo. 

Tendo em vista os objetivos propostos, o trabalho contará com a exposição da 

importância do sistema de transporte público coletivo para a mobilidade urbana, que serve 

inclusive de bandeira para a atuação de movimentos sociais e com a análise dos dispositivos 

constitucionais e legais que regulam esse serviço público – assim como de sua relevância para 

a inclusão social. Com isso, em conclusão, poder-se-á tratar da responsabilidade do Poder 

Judiciário na garantia de efetividade do direito fundamental ao transporte e de sua capacidade 

para remover as barreiras que se apresentam à promoção da mobilidade urbana por meio do 

sistema de transporte público coletivo. 
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2 MOBILIDADE E TRANSPORTE 

2.1 DIREITO FUNDAMENTAL AO TRANSPORTE 

A inclusão de direitos sociais na ordem constitucional brasileira ocorreu com a Carta 

de 1934, que por sua vez foi inspirada pela Constituição de Weimar, promulgada em 1919. A 

citada constituição alemã apresentava uma preocupação com o aspecto social, inaugurando 

medidas como a submissão do direito de propriedade ao conceito de função social. A 

Constituição brasileira de 1934, embora de vigência breve, demonstrou sua orientação em 

prol de um ordenamento jurídico baseado em direitos econômicos e sociais. 

Os direitos sociais podem ser conceituados como direitos voltados ao melhoramento 

das condições de vida de seus titulares e à equalização de situação de desigualdade social, 

criando condições materiais para fruição dos demais direitos. Enquanto dimensão dos direitos 

fundamentais do homem, os direitos sociais estão ligados ao direito de igualdade 1. Dividem-

se entre liberdades sociais (e.g. liberdade de associação profissional e sindical, direito de 

greve) que mais se assemelham a direitos de defesa (o Estado deve abster-se de impedir o seu 

livre exercício) e direitos a prestações, que invocam o Estado a agir positivamente na 

implementação de meios para se atingir uma situação desejada 2. 

Seguindo esse paradigma, a CF/88 dedica seu Título II aos direitos e garantias 

fundamentais e nele se encontra o Capítulo II, concernente aos direitos sociais. O artigo 6º em 

específico apresenta o rol de garantias sociais fundamentais, o qual, em sua redação original, 

era constituído pelos direitos a educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, 

proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. O constituinte derivado 

reformador, através da Emenda Constitucional nº 26/2000 acrescentou o direito à moradia ao 

grupo e, com a EC nº 64/2010, incluiu o direito à alimentação. 

A última alteração ao dispositivo citado foi realizada pela EC nº 90/2015, que 

reconheceu expressamente o transporte como direito social fundamental. Com a promulgação 

da emenda, tornou-se mais premente a necessidade de se definir questões a respeito do 

transporte enquanto direito, como sua capacidade de aplicação e incidência na realidade. 

                                                           
1 SILVA, José Antônio da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 287. 
2 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 

perspectiva constitucional. 11ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 267. 
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Antes da abordagem do direito ao transporte na Constituição atualmente em vigor, 

deve-se primeiro entender a relação desse direito com outros conceitos, e o primeiro deles é 

referente a direito fundamental. José Afonso da Silva apresenta o seguinte conceito: 

Os direitos fundamentais do homem constituem a expressão mais adequada a este 
estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo 
e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para 
designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele 
concretiza em garantia de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas; 
no qualitativo fundamental acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas 
sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e , às vezes, nem mesmo 
sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, 
não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados; é a 
limitação imposta pela soberania popular aos poderes constituídos do Estado que 
dela dependem 3 

Nesse sentido, o direito fundamental pode ser sintetizado como a garantia de uma 

“convivência digna, livre e igual”, requisitos mínimos sem os quais as pessoas não 

conseguem conviver ou até mesmo sobreviver.  

Ingo Wolfgang Sarlet, comentando a EC nº 90/2015 reconhece a fundamentalidade 

substancial do direito ao transporte visto que o mesmo “guarda sintonia com o objetivo de 

assegurar a todos uma efetiva fruição de direitos (fundamentais ou não)” 4. Daniel Sarmento 

também se posiciona a favor do reconhecimento do direito ao transporte como um direito 

fundamental, e afirma que o objetivo principal deste “é conferir aos indivíduos uma posição 

jurídica de direito subjetivo, em sua maioria de natureza material, mas às vezes de natureza 

processual e, consequentemente, limitar a liberdade de atuação dos órgãos do Estado” 5. 

A fim de que se possa compreender a pertinência do transporte no rol de Direitos 

Humanos faz-se necessário abordar o fundamento destes. Norberto Bobbio defende que os 

Direitos Humanos possuem um caráter histórico, nascendo no início da era moderna e se 

tornando um dos principais indicadores do progresso histórico. Nesse sentido, acredita que 

esses direitos se explicam historicamente, ou seja, através de lutas específicas em torno da 

liberdade religiosa, liberdades civis, políticas e sociais. Em suas palavras:  

os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou 
seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas 

                                                           

3 SILVA, José Antônio da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 178. 
4 SARLET, Ingo Wolfgang. “Direito fundamental ao transporte traz novos desafios e velhos problemas” . 20 set. 

2015. CONSULTOR JURÍDICO. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-set-25/direitos-
fundamentais-direito-fundamental-transporte-traz-novos-desafios-velhos-problemas>. Acessado em 25 nov. 
2017. 

5 SARMENTO, Daniel. Por Um Constitucionalismo Inclusivo: História Constitucional Brasileira. Teoria da 
cconstituição e Direitos Fundamentais – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 54. 
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liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez 
e nem de uma vez por todas. 6 

O autor critica as teorias sobre a existência de um fundamento a-histórico afirmando 

ser um “problema mal formulado” 7 e que a busca por um fundamento absoluto dos Direitos 

Humanos representa uma ilusão, pois não teria nem legitimidade nem eficácia prática. 

Em sentido diverso, há autores que acreditam ser necessário buscar tais fundamentos, 

tendo em vista que os Direitos Humanos não possuem um conceito unívoco e incluem direitos 

de naturezas diversas (morais, subjetivos, sociais, fundamentais et cetera); ambiguidade essa 

que dificulta sua realização. Outro motivo relevante decorre da constatação de que não existe 

um consenso social global sobre Direitos Humanos, mas que os diversos sistemas políticos 

existentes pressupõem também diversas bases ideológicas. Dessa forma, havendo distintas 

formas de se encarar as liberdades humanas, não se pode confiar que todas elas convergirão 

para um mesmo sentido. Adota-se o posicionamento segundo o qual é necessário justificar os 

Direitos Humanos e fornecer a fundamentação que possa ser aceita por todos. 

Paulo Bonavides oferece alternativa à posição de Bobbio, conseguindo unir o caráter 

histórico dos Direitos Humanos à ideia de que possuem um fundamento próprio. Ele defende 

a ocorrência de uma sucessão histórica quanto às formas de Estado, que parte de regimes 

ditatoriais e absolutistas e que alcança um primeiro marco com o Estado liberal, sustentado no 

valor da liberdade. Em seguida surge a experiência do "Estado social das Constituições 

programáticas", assim batizados por se valerem de conceitos abstratos e que se limitavam a 

declarar formalmente a existência de direitos, de forma bem intencionada. O último modelo, 

segundo o autor, seria uma forma alternativa de Estado social, desta vez construindo direitos 

fundamentais, possuidor de arcabouço jurídico capaz de concretizar os preceitos e as regras 

que garantam a efetividade de tais direitos 8. Em suas palavras: 

Estado liberal, Estado socialista, Estado social com primazia dos meios 
intervencionistas do Estado e, finalmente, Estado social com hegemonia da 
Sociedade e máxima abstenção possível do Estado - eis o largo painel ou trajetória 
de institucionalização do poder em sucessivos quadros e modelos de vivência 
histórica comprovada ou em curso, segundo escala indubitavelmente qualitativa no 
que toca ao exercício real da liberdade. 9 

                                                           
6 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 9. 
7 Ibidem. p. 7-9. 
8 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 8. ed. São Paulo, Malheiros, 2007. p. 29. 
9 Ibidem. p. 33-34. 
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Para a melhor doutrina, da qual participa Bonavides, o modelo de Estado social 

surgido em meados do século XX (depois da 2ª Guerra Mundial), tomou a dignidade da 

pessoa humana como fundamento e com isso harmonizou Estado e Sociedade de forma 

estável, apontando para o melhor modelo de democracia, o modelo que poderia realizar a 

liberdade real aos cidadãos. Os Direitos Humanos ocupam posição central nesse modelo, pois 

servem de fundamento para os demais direitos. 

Nesse sentido, o que define o Estado social é a proteção e promoção da dignidade da 

pessoa humana. Coaduna-se com o posicionamento segundo o qual, sem negar o caráter 

histórico dos Direitos Humanos, é preciso ancorá-los a um fundamento comum, que é a 

dignidade da pessoa humana. 

Verifica-se a importância dada pela constituição ao princípio da dignidade da pessoa 

humana através da leitura do seguinte dispositivo: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 

Como se nota, a dignidade está disposta já no primeiro artigo da Constituição, 

justamente entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, os quais são a 

base de todo o sistema jurídico, servindo de critério de interpretação do sistema 

constitucional. Fica claro que o que os direitos fundamentais são aqueles que buscam garantir 

não a mera sobrevivência, mas a vida com dignidade, objetivo esse impossível de serem 

adquiridos sem que haja o direito ao transporte.  

Para entender o que vem a ser este princípio basilar e norteador do direito é útil atentar 

para o conceito apresentado por Alexandre de Moraes: 

Um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que manifesta singularmente na 
autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a 
pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo 
invulnerável que todo estatuto jurídico deve ser assegurar, de modo apenas 
excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 
fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas 
as pessoas enquanto seres humanos 10. 

                                                           
10 MORAES, Alexandre de. Constituição do brasil interpretada e legislação constitucional, 5ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2005. p. 42. 
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Igualmente importantes são as considerações de José Afonso da Silva, através das 

quais se conclui que a dignidade da pessoa humana possui valor supremo, atraindo o conteúdo 

dos demais direitos fundamentais do homem: 

Concebida como referência constitucional unificadora de todos os direitos 
fundamentais, o conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma densificação 
valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional e não 
uma qualquer idéia apriorística do homem, não podendo reduzir-se o sentido da 
dignidade humana à defesa dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo-a nos 
casos de direitos sociais, ou invocá-los para a construir “teoria do núcleo da 
personalidade” individual, ignorando-a, quando se trate de direitos econômicos, 
sociais e culturais. Daí decorre que a ordem econômica há de ter por fim assegurar a 
todos a exigência digna (artigo 170), a ordem social visará a realização da justiça 
social (artigo 193), a educação, o desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o 
exercício da cidadania (artigo 205) etc., não como meros enunciados formais, mas 
como indicadores do conteúdo normativo eficaz da dignidade da pessoa humana. 11 

Outra definição do princípio da dignidade humana é fornecida por Luiz Gustavo 

Lovato expõe: 

Além do direito à vida, pode-se mencionar o conceito de bem-estar social e 
individual, trazido à Constituição Federal de 1988 em seu preâmbulo, que está 
intimamente ligado ao princípio da dignidade humana, não somente à manutenção 
da vida, mas também à qualidade de vida e de saúde. A qualidade de vida implica a 
adoção de múltiplos critérios de natureza biológica, psicológica e sócio-estrutural 
para a sua conceituação, que aponta vários elementos determinantes, quais sejam: 
competência social, renda, continuidade de papeis familiares e ocupacionais e 
continuidade de relações informais em grupos primários como os amigos, entre 
outros 12. 

A dignidade da pessoa humana, além de fundamento, é também princípio fundamental 

da Constituição vigente, e como tal “constitui valor-guia não apenas dos direitos 

fundamentais, mas de toda a ordem jurídica” 13. Sendo assim, deve ser respeitada e promovida 

não apenas pelo Executivo e Legislativo, mas também pelo Judiciário, seja na figura do 

julgador ou na do operador do direito. De fato, o período pós-1988 tem sido marcado pela 

valorização da efetividade constitucional pela prática jurídica brasileira: “A capacidade – ou 

não – de operar com as categorias, conceitos e princípios do direito constitucional passou a 

ser um traço distintivo dos profissionais das diferentes carreiras jurídicas” 14. 

                                                           
11 SILVA, José Antônio da. Curso de Direito Constitucional Positivo...p. 105. 
12 LOVATO, Luiz Gustavo. A proteção à saúde no Brasil: aspectos sociais, econômicos e políticos. Rio Grande 

do Sul: Notadez, 2010. p. 115. 
13 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 

1988, 2. Ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 74. 
14 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. Rio de Janeiro: Renovar, 

2006, nota prévia. 
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Dentro do conceito de dignidade da pessoa humana pode-se encontrar o direito ao 

transporte, pois ele é corresponsável pela promoção de qualidade de vida urbana, conferindo 

equidade nos deslocamentos, atendendo aos indivíduos de acordo com suas necessidades e 

condições socioeconômicas e facilitando o acesso a bens e serviços por parte da população. 

Ou seja, o direito ao transporte é apto a garantir uma vida digna aos indivíduos. 

A necessidade de garantia de uma vida digna é a chave para consideração do 

transporte como um Direito Humano. O direito ao transporte está ligado às ideias de 

locomoção e de mobilidade e a consideração conjunta de todos eles leva ao compromisso de 

tornar os bens e serviços distribuídos pelo espaço das cidades equitativamente acessíveis para 

a população, considerando as diferenças de renda e sociais e todas suas consequências. 

Com o reconhecimento do caráter de Direito Humano ao transporte legitima-se a 

atuação do Estado na função de prestador, com o objetivo de conferir não apenas dignidade, 

mas também igualdade aos indivíduos econômica e socialmente hipossuficientes, através da 

garantia de mobilidade urbana ao mesmo e a manutenção de um sistema de transporte público 

que permita a consecução desse fim. 

Vale ressaltar que o entendimento acima não é pacífico, existindo divergências sobre 

os direitos sociais figurarem ou não no rol dos direitos fundamentais. Apesar dos pensamentos 

contrários, entende-se que o direito ao transporte consiste em um direito fundamental, pois 

está intimamente ligado à dignidade humana. Além disso, ele encontra-se implicitamente 

conectado ao direito de ir e vir disciplinado no artigo 5º da Constituição Federal, dedicado aos 

direitos fundamentais individuais e coletivos. A promulgação da EC 90/2015 solidificou ainda 

mais essa condição fundamental com a previsão expressa do transporte no rol de direitos 

fundamentais sociais. Mesmo sem essa previsão, contudo, poder-se-ia sustentar que a melhor 

interpretação a CF/88 confere fundamentalidade ao direito ao transporte. Nesse sentido se 

manifesta Ingo Wolfgang Sarlet: 

Em síntese, firma-se aqui posição em torno da tese de que – pelo menos no âmbito 
do sistema de direito constitucional positivo brasileiro – todos os direitos, tenha sido 
eles expressa ou implicitamente positivados, estejam sediados no Título II da CF 
(Dos Direitos e Garantias Fundamentais) ou mesmo localizados em outras partes do 
Texto Constitucional, são direitos fundamentais. Aliás, a própria orientação adotada 
pelo Supremo Tribunal Federal em matéria de direitos sociais tem sido sensível 
nesse particular ao reconhecimento de que os direitos sociais são direitos 
fundamentais, o que também demonstra a relevância da atuação do Poder Judiciário 
nesta matéria, já que a negação da fundamentalidade na esfera jurisprudencial 
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acabaria por esvaziar o Texto Constitucional, a despeito da expressa previsão de que 
os direitos sociais são direitos fundamentais. 15 

Com base nessas considerações, conclui-se que o direito ao transporte, enquanto 

direito social, constitui direito fundamental não apenas por estar expressamente previsto na 

Constituição (dimensão formal). Por seu vínculo com o Estado Democrático de Direito e com 

os ideais de liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana, deve-se reconhecê-lo como 

um direito fundamental também em razão de sua matéria (dimensão substancial), e que ocupa, 

portanto, posição central no ordenamento jurídico do Brasil. 

2.1.1 Diagnóstico da mobilidade urbana nos séculos XX e XXI 

O destaque conferido ao transporte enquanto direito se justifica porque ele atravessa 

questões como mobilidade urbana, adensamento populacional e desigualdade social, em um 

contexto de distribuição espacial desorganizada, má administração de recursos escassos e 

aumento da demanda por acessibilidade e por maior capacidade de deslocamento. É notória a 

repercussão que o tema possui junto aos meios de comunicação, especialmente quando se 

trata de algum dos vários problemas crônicos das grandes metrópoles. Podem-se citar os 

congestionamentos frequentes nas principais vias urbanas, a falta de investimento em 

estruturas básicas e a dificuldade de acesso imposta a habitantes de regiões periféricas como 

exemplos. São óbices a um bom desempenho econômico e à equidade social, que trazem 

consigo uma ampla gama de consequências negativas, tais como desperdício de tempo 

produtivo no deslocamento para o trabalho, dificuldade de escoamento de produtos e aumento 

da poluição atmosférica. 

O transporte também é visto como um “problema” que impacta a qualidade de vida 

nos centros urbanos, na mesma medida em que representa perdas consideráveis na capacidade 

produtiva, com forte impacto negativo na produção econômica. Prova disso é a evidência 

constante das múltiplas facetas de tais questões nos meios de comunicação, valendo citar 

exemplos, tais como:  

Caos. No trânsito, na economia, no dia a dia da cidade. O carioca nunca sofreu, e 
reclamou, tanto. As dificuldades cotidianas tornaram comuns nos bate-papos nas 

                                                           
15 SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais no âmbito da Constituição Federal 

brasileira de 1988. In: Os desafios dos direitos humanos fundamentais na América Latina e na Europa. 
Narciso Leandro Xavier Baez, Rogério Luiz Nery da Silva, Guido Smorto (organizadores) – Joaçaba: Editora 
Unoesc, 2012.p. 478-479. 
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ruas e bares temas antes pouco explorados pelo cidadão comum: mobilidade, 
sustentabilidade, arquitetura inteligente. Nunca a cidade e seus muitos problemas 
estiveram tão no centro das atenções. 16 
Circular pelo Rio de Janeiro de ônibus nunca foi tarefa fácil. Veículos lotados, 
motoristas imprudentes e falta de informação sobre horários e itinerários são apenas 
alguns dos obstáculos enfrentados há décadas por quem precisa utilizar o transporte 
público. 17 

Não restam dúvidas de que a desorganização, aliada à falta de infraestrutura básica, 

em matéria de transporte é um dos maiores desafios a serem enfrentados pelos gestores. O 

histórico de políticas equivocadas e de monopólios decorrentes de patologias do sistema 

agrava a situação, levando a um estado de crise que importa em prejuízos diretos para 

diversos setores públicos e privados, como saúde, educação e lazer. 

O diagnóstico nem sempre foi esse. Um acelerado processo de crescimento urbano, 

verificado a partir da década de 1960, fez com que os sistemas de mobilidade urbana de várias 

cidades e regiões metropolitanas adquirissem alto custo de operação e apresentassem baixa 

qualidade nos serviços 18. Isso se explica pelo fato de que a urbanização ocasionou um 

acentuado aumento na utilização de automóveis (tanto carros particulares quanto ônibus). 

Dados do IPEA 19 demonstram que, em 1950, a mobilidade urbana na cidade do Rio de 

Janeiro era realizada primordialmente através do transporte público movido a eletricidade, 

com 857 milhões de viagens por bondes e trens naquele ano. Já em 2005 a mobilidade 

dependeu quase exclusivamente da combinação de transportes público e privado movido a 

combustíveis fósseis, com 3,16 bilhões de viagens por ônibus e carros. 

Diante processos de desenvolvimento urbano e adensamento populacional em grandes 

regiões metropolitanas, algum impacto negativo na mobilidade seria inevitável, mas se 

mostrou potencializado pela ausência de projetos preventivos e planos estratégicos para evitar 

que as viagens diárias se concentrassem em algumas poucas vias troncais, nos mesmos 

sentidos e nos mesmos horários 20. Também se deve apontar, nesse sentido, para o perfil de 

desenvolvimento baseado em uma grande concentração de funções urbanas como educação, 

                                                           
16 TAVARES, Karine. Rumos para a cidade: arquitetos discutem soluções urbanas. O Globo, Rio de Janeiro, 7 

set. 2014. Caderno morar bem, p. 1. 
17 XAVIER, Luiza. Serviço de ônibus do Rio em nova trajetória. O Globo, Rio de Janeiro, 8 dez. 2013, 2ª 

edição. Caderno economia. p. 52. 
18 VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. Transporte e mobilidade urbana. Brasília, DF: CEPAL. Escritório 

do Brasil/IPEA, 2011. p. 8. 
19 Ibidem. p. 9-10. 
20 FIRJAN. Os custos da (i)mobilidade nas regiões metropolitanas de Rio de Janeiro e São Paulo. Nota Técnica 

nº 3/2014. Diretoria de Desenvolvimento Econômico / FIRJAN, julho de 2014. Disponível em: < 
http://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/os-custos-da-i-mobilidade-nas-regioes-
metropolitanas-do-rio-de-janeiro-e-sao-paulo.htm>. Acessado em 12 jan. 2018. p. 1. 
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saúde, trabalho e lazer, em área territorial reduzida, obrigando grande parcela do fluxo de 

transporte a ter os mesmos locais como destino. 

Como resultado, deu-se a naturalização dos congestionamentos, que crescem em 

tamanho e duração. Nas duas maiores regiões metropolitanas do país, as de São Paulo e Rio 

de Janeiro, os períodos de pico na movimentação automotiva alcançam 11 horas por dia; ou 

seja, durante quase metade do dia o trânsito dessas regiões permanece em situação de colapso. 

Grandes investimentos em infraestrutura rodoviária, como Arco Metropolitano e o sistema de 

BRT no Rio de Janeiro, pouco fizeram para diminuir o tamanho dos congestionamentos de 

sua região metropolitana. Em 2013 registrou-se a média 130 quilômetros de 

congestionamentos por dia, número que caiu para 113 quilômetros no ano seguinte. Porém o 

índice voltou a subir em 2015 e, em 2017 igualou o número verificado em 2013. A projeção 

para 2022 é uma média de 182 quilômetros de congestionamento. Já na região metropolitana 

de São Paulo a situação é ainda mais grave, registrando-se a média de 300 quilômetros de 

congestionamento em 2013 21. 

A consequência mais direta dos engarrafamentos é o maior tempo gasto com 

deslocamento urbano, o prejudica tanto a mobilidade quanto a qualidade do sistema de 

transportes.  A comparação do tempo médio de deslocamento revela a piora desse quesito. No 

início da década de 1990, o deslocamento para o trabalho levava em média 36 minutos. Já em 

2013 esse tempo havia subido para 41,7 minutos 22.  Em 2011, 32% da população de 

municípios com mais de cem mil habitantes gastava mais de 1 hora no trajeto entre residência 

e local de trabalho, e a tendência verificada é de aumento desse contingente 23. 

É relevante, ainda, mencionar o custo econômico do tempo que se perde em 

deslocamentos diários. Esse cálculo revelou que, em 2013, a região metropolitana do Rio de 

Janeiro perdeu R$29 bilhões por conta de congestionamentos, o que representa 8,2% do PIB 

da região 24, enquanto que a de São Paulo perdeu R$69 bilhões, correspondendo a 7,8 do seu 

PIB. Combinados, os custos dos congestionamentos nas duas maiores regiões metropolitanas 

do Brasil superam o PIB de dezessete estados e representam 2% do PIB do país 25. 

As regiões metropolitanas apresentam dinâmica diferenciada de evolução do tempo de 

deslocamento. Os tempos de viagem nessas regiões cresceram três vezes mais, entre 1992 e 

2012, do que os tempos de viagens de regiões não metropolitanas. Nas áreas não-

                                                           
21 Ibidem. p.  2-3. 
22 BATISTA, Henrique Gomes; OSWALD, Vivian; ALMEIDA, Cássia. Léguas de distância. O Globo, Rio de 

Janeiro, 2 nov. 2014. Caderno economia, p. 37. 
23 Pesquisa CNI – IBOPE: retratos da sociedade brasileira: locomoção urbana. Brasília: CNI, 2011. p. 9-11. 
24 FIRJAN. Op. cit. p. 3-4. 
25 Ibidem. p. 4. 
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metropolitanas, a viagem de casa para o trabalho durava em média 22,7 minutos em 1992 e 

passou para 23,6 minutos em 2012 (um aumento de 4,2%).  No mesmo período, o tempo de 

deslocamento nas áreas metropolitanas passou de 36,4 para 40,8 (um aumento de 12,1%) 26. 

Os dados indicam que o agravamento dos problemas de mobilidade está mais ligado ao 

adensamento populacional do que ao seu crescimento, pura e simplesmente. Em 1940, a 

região metropolitana do Rio de Janeiro contava com 2,26 milhões de habitantes, aumentando 

para 4,91 em 1960 e 8,83 em 1980, intervalos onde a taxa de crescimento populacional 

obedecia à ordem de 100% aproximadamente. Essa taxa de crescimento decaiu nas décadas 

seguintes, tendo a população da região alcançado 10,96 milhões de habitantes no ano 2000 e 

12,33 milhões em 2015 27. 

2.1.2 Transporte: uma necessidade social 

A importância do direito ao transporte é inegável e sua ligação com a dignidade 

humana se revela também através de seu caráter acessório em relação aos outros direitos 

sociais, pois serve como meio de viabilização e garantia dos outros direitos sociais. Sem ele 

não há como ter uma convivência digna, livre e igual, pois como visto anteriormente é através 

desse direito "meio" que se pode garantir os outros direitos "fins", como a saúde, trabalho, 

educação. Nesse sentido: 

Na visão material, o direito ao transporte se trata de direito que garante acesso aos 
demais direitos sociais (logo, direito meio) e se presta a assegurar o status jurídico 
material do cidadão, tornando acertada a inserção no rol do artigo 6º da Constituição 
Federal, até por ser considerado como cláusula pétrea em extensão do disposto no 
§4º do artigo 60, do mesmo dispositivo legal. 28 

Também são válidas as considerações de Sarlet sobre a função de suporte que o direito 

ao transporte representa:  

mediante a garantia do acesso ao local de trabalho, bem como os estabelecimentos 
de ensino (ainda mais no contexto da proteção das crianças e adolescentes e 
formação dos jovens), serviços de saúde e outros serviços essenciais, assim como ao 
lazer e mesmo ao exercício dos direitos políticos, sem falar na especial consideração 

                                                           
26 IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Indicadores de mobilidade urbana da 

PNAD 2012. Brasília: Ipea, 2013. p. 9-10. 
27 IETS - INSTITUTO DE ESTUDOS DO TRABALHO E SOCIEDADE. Relatório final: centralidades da 

região metropolitana do rio de janeiro. Rio de Janeiro: IETS, 2016. p. 23. 
28 CIDADE, Roberto Berttoni; LEÃO JÚNIOR, Teófilo Marcelo de Arêa. Direito ao Transporte como Direito 

Fundamental Social. In: Revista de Direito Urbanístico, Cidade e Alteridade, Brasília v.2, n.1, jan.-jun. 2016. 
P. 199. 
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das pessoas com deficiência (objeto de previsão específica no artigo 227, §2º, CF) e 
dos idosos. 29 

Pode-se dizer, portanto, que característica importante do direito ao transporte é 

justamente sua função acessória à garantia da efetividade de outros direitos sociais. Como os 

grandes centros urbanos oferecem melhor infraestrutura para atendimento das necessidades 

básicas da população, a acessibilidade e a capacidade de locomoção no meio urbano se 

tornam questões cruciais para o aproveitamento de tais recursos. Nesse sentido se manifesta 

Alexandre Gomide 30, para quem a importância do serviço de transporte público advém tanto 

da necessidade básica dos cidadãos de se locomoverem no espaço urbano – muitas vezes 

percorrendo grandes distâncias – quanto do acesso que o transporte possibilita a locais de 

prestação de outros direitos humanos, como hospitais e escolas. 

O direito ao transporte configura um direito meio para fruição do direito à saúde pois 

observa-se que sua efetividade está umbilicalmente ligada à capacidade de mobilidade dos 

seus beneficiários reais. Seja um paciente que necessita deslocar-se regularmente até um 

hospital para realizar determinado tratamento, seja uma equipe de paramédicos que deve 

chegar ao local de um acidente com rapidez, o transporte é questão fundamental para 

efetividade deste direito social. 

Corroborando esse entendimento, uma compilação de mais de 300 estudos da 

Organização Mundial da Saúde ao redor do globo identificou relação entre saúde, qualidade 

de vida e mobilidade urbana 31. O sistema de transporte público não afeta a saúde pública 

apenas quanto à emissão de poluentes: há implicações diretas nos níveis de estresse, 

sedentarismo e obesidade, além dos óbvios impactos causados por acidentes de trânsito, que 

hoje estão entre as principais causas de morte no país. 

Como um segundo exemplo, pode-se dizer que o direito ao trabalho possui relação 

estreita com o direito de locomoção urbana, ainda mais em um país marcado pela divisão das 

regiões metropolitanas em centros comerciais, áreas industriais e cidades dormitório. A 

necessidade de deslocamento diário dos trabalhadores faz com que o tempo gasto no percurso 

                                                           
29 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito fundamental ao transporte traz novos desafios a velhos problemas. 

CONSULTOR JURÍDICO. <https://www.conjur.com.br/2015-set-25/direitos-fundamentais-direito-
fundamental-transporte-traz-novos-desafios-velhos-problemas >. Acessado em 25 nov. 2017. 

30 GOMIDE, Alexandre de Ávila. Agenda governamental e o processo de políticas públicas: o projeto de lei de 
diretrizes da política nacional de mobilidade urbana. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 
Brasília, 2008. p. 7-9. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1334.pdf>. 
Acessado em 5 fev. 2018. 

31 Transporte público de qualidade reduz doenças e mortes, diz membro da OMS. FOLHA DE SÃO PAULO. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/08/1328474-transporte-publico-de-qualidade-
reduz-doencas-e-mortes-diz-membro-da-oms.shtml>. Acessado em 17 nov. 2017. 
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tenha impacto direto sobre a produtividade e a qualidade de vida dessas pessoas. Por outro 

lado, a circulação de bens e produtos também é impactada pelas condições de mobilidade 

urbana. Essa ligação entre transporte e trabalho é reforçada pelo inciso IV do art. 7º da CF/88 

que determina a obrigatoriedade do salário mínimo ser capaz de atender às necessidades 

básicas do trabalhador e de sua família, incluindo o transporte. 

Outra relação se verifica com os direitos de lazer e moradia, que igualmente só podem 

ser implementados em sua plenitude se mantidas certas condições de mobilidade urbana. De 

forma que, sendo condição para efetividade dos demais direitos, o direito à locomoção 

urbana, em sua acessoriedade, acaba sendo igualmente precioso à sociedade. Em outras 

palavras, o direito ao transporte, quando considerado um Direito Humano propriamente dito, 

realiza a função desse tipo de Direito, que é a garantia da dignidade da pessoa humana. 

Tendo em vista que o presente trabalho tem como objeto o serviço de transporte 

público, cabe dedicar-se brevemente a diferenciações importantes. Embora comumente 

confundidos, os termos “transporte público” e “transporte coletivo” não são sinônimos. A Lei 

nº 12.587/2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, apresenta um esforço 

em conceituar as formas de transporte urbano. Em seu artigo 3º, a norma classifica o serviço 

de transporte em público e privado, em relação à natureza do serviço, e em coletivo ou 

individual, em relação à característica desse serviço. Já em seu artigo 4º consta: 

VI - transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros 
acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e 
preços fixados pelo poder público;  
VII - transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aberto ao 
público para a realização de viagens com características operacionais exclusivas 
para cada linha e demanda;  
VIII - transporte público individual: serviço remunerado de transporte de 
passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para a 
realização de viagens individualizadas; 32 

Depreende-se da referida lei que a diferenciação entre transporte público e privado 

ocorre em função do cliente do serviço, do seu usuário, e não do prestador desse serviço. O 

transporte é considerado público quando se mostra aberto a todos, sem estar necessariamente 

vinculado a pagamento – tendo em vista a possibilidade de determinados setores sociais 

receberem isenções (estudantes, idosos, deficientes físicos etc). Já no transporte privado os 

usuários são determinados pelo proprietário do serviço, ou seja, o que o define é a 

característica de não estar aberto ao público. Por sua vez, a classificação do serviço de 

                                                           
32 BRASIL. LEI Nº 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012. Brasília,DF, jan. 2012. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm>. Acesso em: 19 dez. 2017. 
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transporte em individual ou coletivo diz respeito à quantidade de usuários comportada por 

cada unidade prestadora do serviço. O meio de transporte coletivo é aquele que pode ser 

partilhado por diversas pessoas, as quais não se conhecem, necessariamente; enquanto que o 

transporte individual se destina a uma única pessoa, ou a um número muito reduzido. 

Na prática, os serviços de transporte apresentam-se com a combinação das duas 

classificações acima. Assim, o transporte público coletivo é prestado, por exemplo, pela frota 

de ônibus, pelos metrôs ou pelas barcas, com horários e percursos pré-definidos. São 

exemplos de prestadores de transporte público individual os táxis, moto-táxis e carros 

alugados. Os ônibus escolares e aqueles utilizados para transportar trabalhadores para o local 

de trabalho são exemplos de transporte privado coletivo, enquanto que os carros particulares 

são o exemplo de transporte privado individual por excelência. 

As diferenciações são úteis para explicitar o objeto do presente trabalho, focado no 

serviço de transporte público coletivo. É essa modalidade de transporte que se encontra no 

centro das demandas populares por melhoria das condições do serviço de transporte, assim 

como por maior acessibilidade ao serviço de transporte, e é a ela que se refere quando se fala 

em direito fundamental ao transporte. 

2.2 OS MOVIMENTOS SOCIAIS POR MELHORIA NO TRANSPORTE PÚBLICO 

Conforme exposto no tópico anterior, a teoria de Norberto Bobbio valoriza o caráter 

histórico dos Direitos Humanos, por serem resultado de lutas em prol da mudança de cenários 

de insatisfação 33. No caso de direitos sociais essas lutas ocorrem na forma de demandas pela 

intervenção do poder estatal para promoção de melhorias na qualidade de vida. Por conta 

disso, justifica-se a abordagem dos movimentos sociais e das lutas para garantia e promoção 

do direito ao transporte; pois se hoje o transporte figura como direito social 

constitucionalmente protegido, esse reconhecimento é dependente das demandas populares 

que precederam a EC nº 90/2015. 

A insatisfação com o sistema de transporte público adquiriu centralidade na política 

nacional em 2013, quando quase todas as capitais do país foram palcos de uma série de 

manifestações que tomaram grande vulto. Inicialmente constritas a protestos contra a elevação 

das tarifas de transporte público rodoviário e as más prestações desse tipo de serviço, as 

manifestações passaram a englobar outras pautas, como saúde, segurança e combate à 

                                                           
33 BOBBIO, Norberto. Op. cit. p. 9. 



25 

corrupção. Focos de protestos começaram a surgir em outras capitais brasileiras, como Rio de 

Janeiro, Maceió, Porto Alegre, Brasília e Goiânia; ao longo do mês de junho de 2013, se 

espalharam por diversas cidades de quase todos os Estados 34. Tomando-se como exemplo a 

cidade de São Paulo, mesmo depois de a Prefeitura da cidade e o Governo do Estado 

anunciarem a revogação do aumento das passagens de ônibus, os protestos continuaram, 

adotando o mote “Não são só 20 centavos” 35 a partir de então.  

As proporções nacionais que o movimento social tomou, denominado então de 

“jornadas de junho” não o afastaram do pleito inicial contra os constantes reajustes nas tarifas 

do transporte público e as condições do transporte urbano de massa. O congelamento 

temporário das tarifas foi a consequência prática mais perceptível das manifestações, uma vez 

que representava uma resposta direta do Poder Público, acatando a demanda popular mais 

evidente.  

As jornadas de junho obtiveram posição de destaque no cenário político nacional, 

merecendo diversos estudos sobre as condições que levaram ao fortalecimento e expansão dos 

protestos originários, sobre seu caráter múltiplo e sobre as suas influências no imaginário 

popular e na forma como a população se organiza em torno de bandeiras políticas e sociais.  

2.2.1 Histórico de lutas por melhoria do transporte público 

Antes de abordar detidamente tais questões, deve-se ressaltar que esse não foi o 

primeiro movimento social a pleitear melhoria no transporte público ou a protestar contra 

alguma medida que impactava negativamente essa área. Não há pretensão alguma de se 

enumerar exaustivamente todos os movimentos nesse sentido, pois este não é o foco do 

trabalho. Além disso, em um país de extensões continentais como o Brasil, com diversos 

centros urbanos, identificar os inúmeros protestos minimamente organizados sobre a questão 

do transporte se mostra tarefa irrealizável, ao menos no âmbito da presente dissertação, por 

ausência de mecanismos de busca e de registros confiáveis. 

Feita a ressalva, é útil elencar alguns movimentos sociais específicos para mostrar que 

as jornadas de junho de 2013 não foram inaugurais, mas se colocam em uma longa sequência 

de pleitos sociais em relação ao transporte público. Alguns desses movimentos podem ser 

                                                           
34 Manifestações pelo Brasil. Portal G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/protestos-2013/infografico 

/platb/>. Acessado em 24 nov. 2017. 
35 'Não são só 20 centavos', dizem manifestantes na avenida Paulista. FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1297985-nao-sao-so-20-centavos-dizem-manifestantes-na-
avenida-paulista.shtml>. Acessado em 10 nov. 2017. 
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apontados como antecessores diretos das jornadas de 2013, mas mesmo aqueles mais 

distantes no tempo possuem paralelos que merecem ser destacados e justificam a breve 

abordagem. 

O primeiro evento a ser relatado foi a chamada “revolta das barcas”, ocorrida no ano 

de 1959 da cidade de Niterói. Àquela época, Niterói era a capital do Estado do Rio de Janeiro 

e sua ligação com a cidade do Rio de Janeiro (capital Federal) consistia nas estradas que 

margeavam a Baía de Guanabara, em um trajeto de mais de 100 quilômetros de extensão, e no 

serviço de travessia realizado por meio de lanchas, cuja operação era privada, realizada por 

empresa da família Carreteiro. Diante da impraticabilidade do primeiro método, a população 

se via sem alternativa para a realização da migração pendular entre a metrópole e a cidade 

dormitório, utilizando em massa o transporte aquaviário 36, com movimentação diária de mais 

de 100 mil pessoas entre as estações da Cantareira e do Rio de Janeiro. 

Ocorre que o serviço era realizado de forma inconstante, com atrasos frequentes dos 

horários de atracamento e travessia, ocasionado o atraso dos usuários para o início da jornada 

de trabalho. Além disso, as condições de acomodação e segurança no transporte de 

passageiros nas estações e barcas eram precárias e não havia embarcações suficientes para 

escoar a multidão, que se acumulava em longas filas na Estação da Cantareira, o que 

contribuía para a insatisfação dos usuários. Canção do ano de 1960 evidencia a opinião 

popular negativa sobre o serviço 37.  

O contexto era marcado também por várias greves que ocorriam nos centros urbanos, 

ligadas a péssimas condições de trabalho e pleitos por reajustes salariais suficientes para 

compensar a inflação 38. Uma das categorias a entrar em greve foi a dos trabalhadores do 

transporte aquaviário, através do Sindicato dos Marítimos e Operários Navais, em resposta à 

recusa da família Carreteiro, proprietária das barcas, de aumentar o salário, conforme 

determinado pelo governo 39.  

Os custos eram inicialmente levados ao Estado, através de pedidos de subvenção à 

empresa. Também eram transferidos para o consumidor final, com o aumento da tarifa, sob o 

                                                           
36 NUNES, Edson. A revolta das barcas. Rio de Janeiro: Garamond, 2000. p. 26. 
37 Mambo da Cantareira (1960). Composição de Waldeck Artur de Macedo ("Gordurinha"). Letra: Só vendo 

como é que dói / Só vendo mesmo como é que dói / Trabalhar em Madureira e viajar na Cantareira / E morar 
em Niterói / Ei Cantareira / Ei Cantareira / Ei Cantareira / Vou aprender a nadar / Ei Cantareira / Ei Cantareira 
/ Ei Cantareira / Um, dois, três, eu não quero me afogar / De tanto viajar já to ficando bambo / Já to com o 
corpo mole de canseira / Por isso agora resolvi cantar o mambo / Vamos cantar o mambo Cantareira. 

38 NUNES, Edson. Op. Cit. p. 37-38. 
39 RAPOSO, Paulo. A "Revolta das Barcas": sobre silenciamento performativo e imaterialidade do protesto na 

(in)visibilidade contemporânea das periferias urbanas. GIS - Gesto, Imagem e Som - Revista de 
Antropologia, São Paulo, v. 1, n. 1, june 2016. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/ 
gis/article/view/116348>. Acesso em: 26 feb. 2018. p. 71. 
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fundamento de que a empresa concessionária era deficitária e não podia arcar com o aumento 

dos custos da mão de obra 40. Havia, no entanto, a percepção de que o argumento de 

dificuldade financeira era falso, diante da pujança e ostentação da família Carreteiro, 

proprietária da empresa operadora, e que a precariedade da prestação do serviço era, ao menos 

em parte, explicada como intencional, numa tentativa do grupo de “comprovar” a ausência de 

recursos para a manutenção devida das embarcações 41. 

O clima geral de insatisfação e revolta foi acirrado com mais uma greve, ocasionando 

a atuação da marinha de guerra no fornecimento de embarcações para garantir uma operação 

mínima do transporte. Na operação do serviço, os fuzileiros navais passaram a usar de 

truculência no trato com a população e foram alvo de pedradas, escalonando a violência com 

o uso de armas de fogo e dando início a uma reação descontrolada da população que se 

espalhou por vários pontos da cidade 42. Os manifestantes depredaram lanchas, a estação da 

Cantareira, a sede da empresa concessionária do serviço público e até mesmo a residência da 

família Carreteiro, sendo todos os imóveis incendiados 43. Episódios de vandalismo e saques a 

comércio também foram registrados e o tumulto somente chegou ao fim com a atuação do 

Exército 44. 

Diferentemente do formato das reivindicações atuais, a revolta das barcas não foi um 

movimento planejado e coordenado, até mesmo pelas dificuldades de comunicação e 

organização da época. Foi uma ocorrência “marcada por uma resposta popular – no mais 

amplo sentido do termo – a um certo ‘capitalismo’ sem escrúpulos que o grupo Carreteiro 

parecia representar” 45, o que explica o foco dos manifestantes nas propriedades dessa família. 

 Apesar das diferenças, é possível identificar elementos aos movimentos sociais atuais 

que lutam por melhores condições de transporte. A população não se organizou previamente, 

mas reagiu de forma pontual explosiva a uma série de condições que se acumularam e que se 

fazem presente até hoje: a irregularidade na prestação do serviço, com atrasos e interrupções 

frequentes; as condições precárias dos meios de transporte públicos, que não garantem os 

níveis necessários de conforto e segurança à população; a constante transferência de 

responsabilidade entre a empresa concessionária e a Administração Pública; a dissonância 

entre a realidade apresentada de dificuldade financeira da empresa concessionária e o nível 

econômico de seus proprietários; os reajustes nas tarifas sem qualquer contrapartida na 

                                                           
40 NUNES, Edson. p. 38-39. 
41 Ibidem. p. 33-34. 
42 RAPOSO, Paulo. Op cit. p. 71. 
43 NUNES, Edson. Op cit. p. 14. 
44 Ibidem. p. 93. 
45 RAPOSO, Paulo. Op. cit. p. 73. 
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melhoria do serviço. Ademais, é interessante notar como os interesses dos usuários do serviço 

público de transporte já àquela época eram artificialmente contrapostos aos interesses dos 

trabalhadores e funcionários a serviço da empresa concessionária, como se condições 

satisfatórias de operação e de salários fossem elementos mutuamente excludentes. 

A revolta das barcas é um exemplo longínquo de como cidadãos carentes de meios 

para defenderem legitimamente seus direitos e seus interesses recorrem a atos de violência 

como via para expressarem seu descontentamento e fazerem valer suas exigências. 

Abandonam a posição passiva de destinatários do serviço público e interferem, pelo menos 

momentaneamente, na política pública de transporte. 

No século XXI, o primeiro movimento social voltado à questão do transporte foi a 

chamada “revolta do buzu” ocorrida em 2003 na cidade de Salvador 46. Caracterizou-se como 

um movimento de protesto, liderado por estudantes e ocorridos durante todo o mês de agosto, 

contra o aumento da tarifa de ônibus em R$0,30, considerado abusivo quando acumulado a 

outros reajustes anteriores. O movimento, além de exigir o retorno da tarifa ao valor anterior, 

incluiu também pleitos por melhoria das condições de prestação do serviço de transporte 

público, em especial a reivindicação do passe livre estudantil. 

Quase que diariamente, nos horários de aula, os alunos deixavam as escolas e 

ocupavam vias importantes da cidade, bloqueando o trânsito, além de impedirem a circulação 

dos ônibus. As manifestações eram descentralizadas e organizadas através de grêmios e 

assembleias que ocorriam durante os bloqueios, conferindo um caráter amorfo e horizontal ao 

movimento, permitindo assim que entidades estudantis ligadas a partidos políticos se 

apresentassem como liderança e negociassem concessões com o Poder Público. Apesar de não 

conseguirem a implantação do passe livre estudantil, o movimento alcançou o congelamento 

da tarifa do valor anterior ao aumento (medida que durou até o ano seguinte), além da 

extensão da meia-passagem para estudantes fora do período de aulas e o aumento da cota 

diária para quatro passagens para os secundaristas 47. 

Por sua repercussão e pela demonstração da capacidade que movimentos organizados 

possuem de influenciar as decisões do Poder Público, a revolta do Buzu em Salvador 

incentivou outras manifestações em demais metrópoles do Brasil, destacando-se as ocorridas 

em Florianópolis nos anos de 2004 e 2005 e ficaram conhecidas como “revoltas da catraca” e 

“guerras da tarifa”. Em 2004, além do baixo apreço da população pela forma como o Poder 
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Rebeldes. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013. p. 22-23. 
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Público mantinha o sistema de transporte público da cidade, havia a percepção de intensos 

reajustes das tarifas. De fato, desde 1996 o valor havia aumentado em quase 200%. Além 

disso, um recém implantado Sistema Integrado de Transporte era considerado complexo e 

ineficiente. É nesse contexto que, diante de um novo reajuste de 15,6% das tarifas que o 

Conselho Municipal concedeu às empresas concessionárias, o que faria de Florianópolis a 

metrópole com as passagens de ônibus mais caras do país. Deu-se início, assim, a várias 

manifestações e eventos que perduraram pelos meses de junho e julho de 2004 48. 

Os protestos foram incialmente organizados e realizados por integrantes da 

“Campanha pelo Passe Livre”, que já no ano seguinte se reestruturaria no Movimento Passe 

Livre (MPL), no V Fórum Social Mundial. Tais manifestações não se restringiram a seus 

participantes originais, mas foram angariando apoio da população e ocorriam na forma de 

ocupação de espaços públicos. Vias públicas foram bloqueadas, afetando a circulação urbana 

e de certa forma “compartilhando” as dificuldades de mobilidade com os usuários de 

transporte privado. Os manifestantes também ocuparam terminais rodoviários e ônibus, 

incentivando que os demais passageiros ingressassem nos veículos sem pagar as tarifas, seja 

entrando pela porta traseira, seja pulando as catracas. Também foram realizados debates e 

passeatas pelo corpo estudantil. 

Em parte movimento propriamente dito, em parte revolta popular, a revolta da catraca 

foi marcada por uma intensa participação estudantil, pela radicalidade dos protestos e pela 

desobediência civil generalizada. Durante o período de protestos, as decisões eram tomadas 

ao molde de uma democracia direta, inexistindo qualquer protagonismo por parte de partidos 

ou líderes políticos 49. A aproximação com os mesmos se limitava às demandas do 

movimento em relação à Câmara de vereadores para aprovação da lei do passe-livre 

estudantil, o que realmente veio a ocorrer 50. 

Por seu turno, o Poder Público respondeu aos protestos através da repressão policial 

agressiva, mas as estratégias não surtiram efeito, posto que os cidadãos se identificavam com 

os manifestantes vítimas da agressão policial, fortalecendo assim o movimento social. 

Encerradas no final do mês de julho, as maiores vitórias do movimento da “revolta da 

catraca” foram a sanção da lei municipal do passe-livre estudantil e a revogação do aumento 

planejado de 15,6% nas tarifas de ônibus. Naquele mesmo ano, contudo, a poucos dias antes 
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do Natal, em período de férias escolares, o valor das passagens foi aumentado em 6,8% e não 

houve protestos organizados contra a medida 51. 

Em 2005, os eventos em Florianópolis se repetiram de forma muito semelhante, com 

os mesmos atores e estratégias de atuação parecidas com a do ano anterior, havendo uma 

sensação de “reprise” por parte dos manifestantes 52. Em maio daquele ano foram anunciadas 

as novas tarifas de ônibus, que estariam 8,8% mais caras. Somando esse aumento àquele 

ocorrido no fim do ano anterior, percebia-se claramente que a Prefeitura havia apenas 

“parcelado” o aumento anteriormente previsto de 15,6%. Essa dinâmica de revolta popular 

contra medidas do Poder Público, que cede momentaneamente e volta a investir nas mesmas 

medidas, gerando novos protestos, deixa clara as posições antagônicas em questão de políticas 

públicas de transporte. 

A nova onda de protestos que se iniciou encontrou no Poder Público uma oposição 

muito mais dura e de caráter preventivo 53. Interditos proibitórios haviam sido impostos a 

determinados manifestantes em decorrência do movimento de 2004 na capital catarinense, e 

eles não poderiam se aproximar de terminais rodoviários para protestar. Alunos eram 

revistados na entradas das escolas, enquanto que professores eram ameaçados de prisão e 

demissão. Nas ruas, a polícia se valia de detenções para levar manifestantes à delegacia; 

alguns eram presos em flagrante por crimes como formação de quadrilha e liberados sob 

pagamento de fiança, tornando-se a partir de então, impedidos de continuarem participando 

dos protestos, pois poderiam ser presos novamente, sem a possibilidade de responder em 

liberdade. As prisões e imputações possuíam eram intensamente questionadas enquanto 

métodos arbitrários de repressão e criminalização de movimentos populares, como o 

Movimento Passe Livre. 

Apesar da resistência mais incisiva do Poder Público contra as estratégias de 

manifestação e ocupação do movimento, a “guerra da tarifa” de 2005 em Florianópolis foi 

mais uma vez vitoriosa, com a permanência dos protestos durante várias semanas nos meses 

de maio e junho, gerando caos na cidade e isolando politicamente o Prefeito e o Governador. 

Em atendimento às demandas, o aumento da tarifa foi revogado e o subsídio público às 

empresas concessionárias foi cancelado 54. 

Depois de dois anos consecutivos de vitória do movimento social em Florianópolis, 

outras grandes cidades começaram a ensaiar suas próprias experiências de oposição 
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organizada a aumentos de tarifas. Alcançaram o objetivo de revogação do reajuste os 

movimentos ocorridos em Vitória-ES em 2006, Teresina-PI em 2011, Taboão da Serra-SP em 

janeiro de 2013 e Porto Alegre em abril do mesmo ano. Outras cidades, a despeito de não 

lograrem forçar o recuo da Administração Pública quanto ao reajuste, também demonstraram 

poder de organização, como Natal e Aracaju em 2012 e Goiânia em 2013 55. Merece destaque, 

nesse sentido, a cidade de São Paulo, que, desde 2004, vinha constantemente sediando 

movimentos sociais de resistência a aumentos das tarifas dos transportes públicos. 

2.2.2 As manifestações de junho de 2013 

Os três eventos relatados acima, passados em Niterói (1959), Salvador (2003) e 

Florianópolis (2004 e 2005) foram exemplos contundentes da capacidade de resposta da 

sociedade a políticas públicas de transporte ineficientes em seus fins de prover mobilidade 

urbana com níveis aceitáveis de segurança, conforto e regularidade. Em comum a todas está o 

fato do aumento da tarifa ser o elemento que rompe com o limite da passividade, que lança a 

população aos protestos, talvez por ser encarado como a demonstração mais evidente do 

alinhamento do Poder Público com a lógica do transporte como mercadoria e com os 

interesses das empresas que exploram economicamente o serviço. 

Por esse mesmo motivo, em junho de 2013 novos protestos surgiram, incialmente em 

Florianópolis e São Paulo, até mesmo histórico de resistência que os movimentos sociais 

possuíam nessas cidades, e aos poucos foram sendo repetidos em outras cidades, 

principalmente nas capitais. Esses focos de protesto a princípio se mantinham constritos ao 

âmbito municipal e focados na questão do transporte público, sendo majoritariamente 

compostos por estudantes. Contudo, em um curto espaço de tempo, se tornaram protestos 

nacionais que arregimentaram pessoas de setores diferentes da sociedade, extrapolando o 

universo dos estudantes equiparando-se a movimentos notórios na história recente do Brasil, 

como Movimento Diretas-Já e o Movimento dos Caras Pintadas. 

Os protestos tiveram início por conta dos reajustes das passagens dos transportes 

públicos, mas apenas esse motivo não explica a sua expansão e difusão em caráter nacional, 

com manifestações em locais que nunca antes haviam sido palco para eventos desse tipo. 

Deve-se procurar outras justificativas para a magnitude alcançada e as demais pautas que 
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Seminário Interdisciplinar em Sociologia e Direito, 2014, Niterói, RJ. Anais. Niterói: Ed. PPGSD-UFF, 2014. 
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foram incorporadas ao léxico dos manifestantes. A repressão violenta aos atos iniciais 

contribuiu para evidenciar a posição antagônica do Poder Público em relação aos interesses 

dos cidadãos, os quais progressivamente se solidarizavam e identificavam com os 

manifestantes.  

Também se deve mencionar a crise econômica internacional, que havia transformado o 

cenário de países europeus desde o ano de 2009, com acentuados sentimentos de insatisfação 

popular. Itália, Espanha e Portugal experimentavam greves gerais e revoltas de estudantes e 

de algumas categoriais laborais, enquanto que a Grécia passava por uma grave crise em todos 

os seus setores 56.  

Nesse mesmo período, o Brasil se mostrava relativamente estável em sua economia e o 

governo gozava de grande apoio junto à opinião pública, com a expectativa de que os efeitos 

da crise financeira não chegariam aqui. O foco da política econômica na exportação de 

commodities, compostas principalmente por grãos e carnes, impacta de forma aguda a 

demografia do país 57. A proeminência da agropecuária leva o processo de urbanização para a 

região Centro-Oeste do país e para as cidades do interior de cada Estado, causando um 

crescimento desordenado já conhecido em cidades de relevância mais antiga, como Rio de 

Janeiro e São Paulo. Ocorre, assim, a democratização de problemas decorrentes da falta de 

planejamento urbano.  

Ocorre que os efeitos dessa crise econômica iniciada em 2008 no hemisfério norte se 

faziam sentir mais profundamente no Brasil em 2013, acentuando as carências de várias 

políticas e serviços públicos do país. 

Nesse contexto, havia ainda a percepção de falsidade do discurso do “legado” 

alardeado por diversos âmbitos do governo 58. Já em 2007, com a realização dos Jogos Pan 

Americanos na cidade do Rio de Janeiro, propagandeava-se que todos os investimentos e 

empreendimentos atraídos pelo evento representariam um legado deixado à cidade na forma 

de melhoramentos permanentes na vida dos cidadãos. Desde então, com a demonstração de 

que tais benefícios prometidos alcançariam apenas grandes grupos econômicos – como os da 

construção civil, o discurso do legado começou a ser desacreditado. 

Com a eleição do Brasil para sediar a Copa do Mundo da FIFA em 2014 e da cidade 

do Rio de Janeiro para receber as Olimpíadas em 2016, as propagandas do Poder Público para 
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57 MARICATO, Ermínia. É a questão urbana, estúpido!.  In: Cidades rebeldes: passe livre e as manifestações que 
tomaram as ruas do brasil. 1ª ed. São Paulo: Boitempo: Carta Maior, 2013. P. 36. 
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justificar os investimentos na promessa de novos legados não tiveram a recepção de outrora. 

Nesse interim algumas articulações haviam originado associações em torno de pautas 

contrárias à forma de agir do Estado, como os Comitês Populares da Copa e a Associação 

Nacional dos Comitês da Copa, entre outras 59. Elas possuíam a característica comum de 

serem organizações alternativas às formas tradicionais de organização como sindicatos e 

partidos políticos. Isso já era um indicativo da insatisfação generalizada da população para 

com a forma como os partidos políticos atuavam. 

Dentre as pautas que ganharam relevância no período, a moradia teve especial 

destaque por conta das remoções forçadas que a Prefeitura do Rio de Janeiro empreendia e 

que eram constantemente veiculadas nos meios de comunicação. Em notícia de 2011, 

percebe-se o tom do discurso oficial da Prefeitura, de estar agindo estritamente em função do 

interesse público na remoção das famílias para construção de vias. 

O processo de remoção de famílias e demolição de casas para as obras da Copa de 
2014 e das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro gera polêmica. De um lado, 
moradores que terão que deixar suas residências para a realização de novos projetos 
afirmam que não foram devidamente avisados sobre as mudanças e reclamam das 
soluções propostas. Do outro, a prefeitura alega que tenta reverter um quadro de 
déficit habitacional que, segundo o secretário municipal de Habitação, Jorge Bittar, 
chega a 220 mil no município carioca. 60 

 Em contraposição ao discurso de normalidade, os relatos das pessoas diretamente 

afetadas pelas medidas apresentavam um quadro de falta de informações, de diálogo e de 

interesse na adaptação das pessoas a suas novas realidade de vida:  

“Piorou tudo para mim, a minha vida que eu tinha era no Recreio, igreja, trabalho, 

tudo. Depois que mudei fique sem igreja, o trânsito piorou, meus vizinhos todos foram morar 

longe. Aqueles vizinhos de porta não tem mais”, disse ela. 61 

Além da moradia, o transporte público também fazia parte das demandas porque o 

projeto de urbanização posto em prática para adaptar a cidade do Rio de Janeiro para os 

chamados “Mega Eventos” afetava a capacidade de locomoção de toda população, fossem 

estudantes da rede pública de ensino e demais usuários do transporte público, fossem as 

pessoas em condições de arcar com os custos do transporte privado. Dessa forma, o direito ao 

transporte público e a garantia do direito de acesso aos locais de trabalho, educação e lazer – 
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que já vinham sendo pleiteados em diversos movimentos sociais nos dez anos anteriores – 

tornam-se questões com capacidade exponencialmente maior de mobilização social por 

estarem inseridas em um contexto de crise econômica, problemas (quando não carência) na 

prestação de serviços público e crise de representatividade política. 

Maricato 62 aponta que as cidades são os locais por excelência para a reprodução da 

força de trabalho e as características específicas da cidade é que conformam essa reprodução. 

O nível de renda do individuo não determina completamente seu acesso a bens e serviços e 

sua condição de vida. Muito da qualidade de vida depende de políticas públicas específicas 

como segurança, saneamento e transporte. Por conta dessa dependência pode-se dizer que 

pessoas de nível econômico distinto – em que pese ser inegável possuírem condições de vida 

diferentes – têm suas experiências ao menos aproximadas em relação a como usufruem do 

direito de ir e vir na cidade. 

Importante retomar o mote sobre as razões sobre as jornadas de junho de 2013, 

segundo o qual “não são só 20 centavos”, pois se ele demonstra expressamente a difusão e 

diversidade de pautas existentes, mesmo assim permitem compreender que a questão do 

transporte público é central para o entendimento do potencial de expansão que as 

manifestações possuíam desde o início, potencial que veio a se concretizar. O reajuste da 

tarifa representa o encarecimento vertiginoso do custo de vida, que se torna insustentável para 

parcela significativa da população em relação a elementos de subsistência básica como 

comida e moradia. 

Por isso que, mesmo depois de conquistada a revogação do aumento da tarifa, as 

manifestações permaneceram. As tarifas não eram mais consideradas apenas em si mesmas, 

mas formavam um amálgama de insatisfações coletivamente compartilhadas que 

normalmente não excediam o âmbito da ação individual. Iniciados os protestos, pôde-se 

perceber o surgimento de um sentimento de coletividade que permitia à população disputar os 

rumos da atuação do Poder Público 63. Por isso tantas exigências eram dirigidas a instituições 

do Estado. 

Segundo Moreira e Santiago 64 esse sentimento coletivo voltou a ser expresso através 

da tomada das ruas, que haviam deixado de ser um espaço de ação política nas últimas 

décadas em preferência espaços institucionais, tais como conselhos e plenárias. A partir da 
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Constituição de 1988, eram quase exclusivamente nestes espaços institucionais que vinham 

sediando as disputas em torno das políticas públicas. Ao longo dos anos esses canais 

institucionais foram sendo progressivamente dominados pela democracia representativa até 

que esta terminou por aprisiona-los em uma cultura política baseada no clientelismo e no 

patrimonialismo. 

A abordagem das jornadas de junho estaria incompleta sem a consideração de um de 

seus atores mais importantes: a imprensa. Agindo com interesses próprios, a mídia teve em 

sua atuação um fator fundamental de intermediário entre os manifestantes e a opinião pública. 

A sua cobertura em relação aos primeiros protestos foi o sentido da criminalização dos 

movimentos e do endosso ao discurso oficial do Poder Público 65. As estratégias de cobertura 

mais comuns faziam constantes classificações de grupos como “vândalos” e “baderneiros”, 

focavam quase exclusivamente a uma narrativa onde os manifestantes agem com violência e a 

força policial apenas “reage” e davam destaque a todo tipo de pronunciamento condenatório 

por parte de autoridades públicas. Havia uma linha editorial entre os principais grupos de 

mídia, uníssonos em diminuir o escopo das manifestações, minar sua legitimidade e vinculá-

las a um extremismo político oportunista. 

Em contraposição, verificou-se a atuação de meios alternativos de difusão de 

informações, alinhados aos manifestantes e que se valeram de novas tecnologias como 

internet móvel com alta capacidade de transmissão de dados, câmeras portáteis de alta 

definição e mídias sociais. Transmitindo uma cobertura diretamente dos protestos e sem 

censura ou edição, a atuação da mídia alternativa revelou a violência na maioria das vezes 

imotivada da polícia e facilitou a transmissão e compartilhamento de informações, 

potencializando a organização do movimento 66. 

Com a repetição dos atos de protestos por diversas cidades em âmbito nacional, o 

movimento social tornou-se maior do que a capacidade dos grandes grupos de comunicação 

em controlar a narrativa dos acontecimentos. Sem poder mais questionar a legitimidade das 

manifestações, a cobertura da imprensa tornou-se mais compassiva, encarando os atos em si 

como exercícios cívicos dentro da legalidade, mas sem abrir mão da estratégia de focar em 

atos de danos ao patrimônio e legitimar a atuação policial contra os “vândalos” e 

“baderneiros”. 
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Os resultados práticos do movimento social foram a revogação do aumento das tarifas 

de transporte público e o congelamento das mesmas até o ano seguinte, mas não se pode 

medir o êxito do movimento com base apenas nas medidas concretas tomadas pelo Poder 

Público para satisfazer momentaneamente as exigências que lhe foram apresentadas. As 

jornadas de junho de 2013 extrapolaram os sentidos de suas reinvindicações expressas. Não se 

tratou apenas do reajuste das tarifas, ou da má qualidade do serviço de transporte público, ou 

dos recorrentes casos de corrupção. 

A organização e coordenação necessárias para que o movimento perdurasse e se 

expandisse fez com que se experimentassem formas de gestão popular, ainda que em um 

universo limitado. Estudantes e trabalhadores exerceram ação direta sobre o espaço urbano e 

o transporte por um período limitado de tempo, dialogando diretamente com o Poder Público 

e demonstrando a viabilidade de mais experiências nesse sentido. 

2.3 A INCLUSÃO DO TRANSPORTE COMO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL NA 

PEC 90/2011 

Os movimentos sociais abordados acima colocaram em evidência o direito ao 

transporte e a questão da mobilidade urbana. Especificamente quanto às jornadas de junho de 

2013, é possível apontar como uma consequência – ao menos indireta de sua repercussão – a 

retomada da tramitação da Proposta de Emenda Constitucional nº 90/2011 que incluiu o 

transporte no rol de direitos fundamentais sociais. Inicialmente apresentada em 29/09/2011 na 

Câmara dos Deputados pela Deputada Federal Luiza Erundina, a proposta foi remetida à 

Comissão de Constituição e Justiça vinte dias depois e lá permaneceu por mais de um ano e 

cinco meses, até março de 2013, quando Deputado Beto Albuquerque foi designado como 

relator CCJC. 

Justamente em junho de 2013 67, período em que os protestos se espalhavam pelo país, 

o relator apresenta seu parecer favorável à admissibilidade da proposta. Importante ressaltar 

que o deputado entregou o seu relatório em apenas 11 sessões do Plenário da Câmara dos 

Deputados, utilizando menos da metade das 40 sessões que o procedimento de tramitação de 

uma Proposta de Emenda Constitucional prevê como prazo máximo. A partir de então a PEC 

90/2011 passou a sofrer atualizações constantes no seu andamento até ser aprovada no 
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plenário da casa representante do povo, em dezembro de 2013, e enviada para votação no 

Senado. 

Nesse procedimento, o Senado funcionou como Casa Revisora, avaliando apenas a 

admissibilidade da PEC, sem adentrar em considerações de mérito antes do Plenário. O 

trâmite 68 teve início no mesmo mês de dezembro de 2013 e quatro meses depois já havia 

parecer favorável à admissibilidade da proposta pelo relator da CCJ. Contudo, por conta do 

período de eleições ocorrido em 2014, a tramitação da PEC é suspensa, retornando apenas em 

junho de 2015. As votações ocorrem nos meses de agosto e setembro daquele ano, sem 

nenhum voto contrário, e a promulgação da Emenda Constitucional ocorre em 15 de setembro 

de 2015. 

Como justificativa de sua proposta, a Deputada apresentou os seguintes argumentos: 

A presente Proposta de Emenda à Constituição – PEC pretende acrescer o transporte 
ao rol dos direitos fundamentais, mediante sua inclusão entre aqueles direitos 
elencados no mencionado artigo 6º da Constituição Federal. 
Esse artigo enumera aspectos relevantes da vida em sociedade. Educação, saúde, 
trabalho, dentre outros, são elementos centrais de políticas públicas necessárias ao 
alcance de uma coletividade que prime pela justa, garantia do desenvolvimento, 
erradicação da pobreza e promoção do bem comum, conforme preceitua o artigo 3°, 
também da Carta Magna. 
Vetor de desenvolvimento relacionado à produtividade e à qualidade de vida da 
população, sobretudo do contingente urbano, o transporte destaca-se na sociedade 
moderna pela relação com a mobilidade das pessoas, a oferta e o acesso aos bens e 
serviços. Como é de amplo conhecimento, a economia de qualquer país fundamenta-
se na produção e no consumo de bens e serviços, como também no deslocamento 
das pessoas, ações que são mediadas pelo transporte. 
Desse modo, o transporte, notadamente o público, cumpre função social vital, uma 
vez que o maior ou menor acesso aos meios de transporte pode tornar-se 
determinante à própria emancipação social e o bem-estar daqueles segmentos que 
não possuem meios próprios de locomoção. 
Portanto, a evidente importância do transporte para o dinamismo da sociedade 
qualifica sua aposição na relação dos direitos sociais expressos no art. 6º da 
Constituição. 
Por oportuno, ressalte-se que, embora os direitos e garantias fundamentais 
componham a lista das cláusulas pétreas (vide o inciso IV, do § 4º do art. 60 da 
Carta da República), o entendimento jurídico aponta como inconstitucional apenas 
as emendas que tencionem abolir qualquer uma das salvaguardas manifestadas no 
texto da Lex Mater. Emendas objetivando modificá-los encontram amparo, devendo 
restringir-se a temas pertinentes, que não alterem o núcleo essencial das matérias 
estatuídas. 
Atendendo a esses pressupostos, o artigo 6º foi alterado duas vezes, por meio da 
Emenda nº 26, de 2000, que acresceu a moradia aos itens nele contemplados, e pela 
Emenda nº 64, de 2010, que introduziu a alimentação como direito social. 
Assim, contamos com o apoio dos nossos Pares para a aprovação da PEC aqui 
exposta. 

                                                           
68 Informações sobre a tramitação da PEC retiradas do site oficial do Senado Federal. Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115729>. Acessado em 10 nov. 2017. 



38 

Durante a tramitação da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, alguns 

deputados manifestaram apoio ao teor da mesma por entenderem que ela atendia às 

reinvindicações presentes nas jornadas de junho de 2013, conferindo à mesma “atualidade”. 

Dentre o grupo de parlamentares que apoiavam abertamente a aprovação da proposta, foram 

feitas referências diretas a bandeiras das manifestações, como melhorias no transporte público 

e a gratuidade dos mesmos 69, já demonstrando certo exercício interpretativo, tendo em vista 

que a justificativa da proposta não menciona expressamente a gratuidade do transporte 

público como decorrência do reconhecimento de sua fundamentalidade no ordenamento 

jurídico. 

O relator da proposta na comissão, Deputado Beto Albuquerque, ressaltou à época que 

a constitucionalização daria prioridade às políticas públicas de transporte, obrigando o Poder 

Público à alocação de recursos para a matéria, em grau equiparado de importância com temas 

como saúde e educação. Em 13/06/2013 proferiu seu parecer favorável à admissibilidade da 

proposta, cabendo destacar trecho de seu voto: 

Por fim, cabe lembrar que a aprovação da proposição sob exame se relaciona aos 
mais diversos direitos que são assegurados pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e pela própria Constituição Federal de 1988. O direito ao transporte é 
chamado de direito-meio porque ele influencia e condiciona o acesso aos demais 
direitos, se constituindo em um elemento de vital importância para assegurar as 
condições necessárias para uma vida digna. Para um cidadão ter acesso à rede 
pública de saúde, por exemplo, ele precisará utilizar algum meio de transporte. O 
mesmo se aplica ao acesso à educação, centros culturais e de lazer, liberdade de ir e 
vir, local de trabalho, e tantos outros direitos que necessitam de deslocamento para 
serem exercidos e usufruídos. 
Pelas precedentes razões, manifesto meu voto no sentido da admissibilidade da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 90, de 2011. 

Já a deputada propositora da emenda apontou diretamente para a possibilidade de 

judicialização do transporte, com a possibilidade do cidadão recorrer diretamente ao 

Judiciário para atendimento de seu direito. Em outras oportunidades, durante o processo de 

tramitação da PEC 90/2011, a referida deputada também defendeu mudanças no modelo de 

financiamento dos transportes urbanos por entender que, enquanto garantia fundamental, o 

transporte deveria ser totalmente subsidiado pelo governo 70. 
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Foram realizadas uma série de seminários e audiências públicas para discussão de 

aspectos diversos do direito ao transporte 71 tais como sua condição de direito social, políticas 

tarifárias para os transportes coletivos urbanos e metropolitanos, as consequências de sua 

constitucionalização para as políticas públicas voltadas à melhoria da mobilidade urbana e 

transporte público sob a ótica das mulheres. Nesses eventos verificou-se a proximidade da 

proposta de emenda à constituição às pautas das jornadas de junho, com referências diretas às 

manifestações como explicação para a retomada da tramitação da PEC e a participação ativa 

de movimentos atuantes nos protestos na discussão do tema 72. 

Em novembro de 2013 a proposta foi discutida e avaliada por comissão especial 

formada para avaliar o seu mérito. Durante a comissão, composta por vinte deputados, duas 

emendas à PEC foram propostas. A primeira previa a possibilidade de utilização de recursos 

provindos das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) para 

barateamento das tarifas de ônibus nas cidades brasileiras. A segunda emenda pretendia 

incluir a promoção dos transportes urbanos e rural, bem como o estabelecimento e a 

implantação de política de mobilidade urbana entre as competências comuns à União, Estados 

e Municípios previstas no art. 23 da CF/88. 

O Deputado Nilmário Miranda, relator da PEC na comissão especial, proferiu voto em 

que ressaltou a necessidade de mudança de ótica em relação ao transporte, deixando de ser 

tratado como mercadoria em prol de sua valorização como direito social 73. Embora tenha 

reconhecido que a inclusão do transporte no rol de direitos sociais fundamentais não surtirá 

“efeitos automáticos” para sua efetivação, a mudança permitirá que o Poder Público 

implemente mudanças no modelo vigente de transporte, inclusive com repercussões na esfera 

tributária, para que os custos do transporte sejam divididos equitativamente pelo conjunto da 

sociedade. Ao fim, proferiu seu parecer de recomendação de aprovação da PEC 90/2011. 

Em dezembro de 2013 a proposta foi colocada para votação no plenário da Câmara 

dos Deputados e aprovada. Já no Senado Federal, a proposta foi aprovada em segundo turno 

em setembro de 2015, por unanimidade, sendo promulgada no dia 15 do mesmo mês. 

 

                                                           
71 Informações retiradas da página da Câmara dos Deputados sobre a tramitação da PEC 90/2011. Disponível 

em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=522343>. Acessado em 15 
nov. 2017. 

72 PEC 90/2011 é discutida por deputados federais e representantes de movimentos sociais. ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/geral/noticia/ 
noticia. jsp?id=338962>. Acessado em 20 nov. 2017. 

73 BRASIL. Câmara dos Deputados. Relatório Final da Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
proposta de emenda à constituição nº 90-A, de 2011, da Sra. Luiza Erundina, que 'dá nova redação ao art. 6º 
da constituição Federal, para introduzir o transporte como direito social'. Brasília, 2013. p. 18 
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3 O DIREITO AO TRANSPORTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO DO BRASIL 

3.1 OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, A COMPETÊNCIA E A LEGISLAÇÃO 

INFRACONSTITUCIONAL SOBRE O DIREITO AO TRANSPORTE 

Importa saber de que forma o transporte, inserido no contexto maior da mobilidade 

urbana, é tratado pela legislação brasileira recente, tendo em vista a inescapável influência das 

normas legais sobre o comportamento do Poder Público em relação à questão da mobilidade e 

do acesso à cidade. Foge ao escopo do trabalho analisar as leis municipais, diante da grande 

quantidade de normas desse tipo e da variação no tratamento dado entre um município e 

outro. O foco deste tópico recai sobre dispositivos constitucionais e leis federais (que digam 

respeito ao transporte), os quais constituem o fundamento legal, que possui caráter geral e 

aplicação em todo território nacional, sustentando todas as demais normas e ações da 

Administração Pública. 

Conforme mencionado em capítulo anterior, o acentuado processo de urbanização 

iniciado na década de 1960 trouxe como consequência uma crise urbanística, com favelização 

intensa, caos urbanos e assoberbamento de serviços como saneamento e transporte. Nesse 

contexto surgiram grupos de pressão resultantes da organização popular, os quais exigiam 

medidas e iniciativas do Poder Público para enfrentamento desses problemas, em prol de uma 

reforma urbana 74.   

O resultado mais emblemático das reinvindicações desses “movimentos sociais 

urbanos” foi o Projeto de Lei do Desenvolvimento Urbano (PL nº 775/1983)  75, que declarava 

em seu texto o objetivo de “melhoria da qualidade de vida nas cidades”. O projeto nunca foi 

levado a votação, mas diversos de seus institutos sobreviveram na Emenda Popular da 

Reforma Urbana, que veio a ser apresentada na Assembleia Nacional Constituinte de 1986 76. 

Entretanto, a Constituição Federal de 1988 foi promulgada sem ter incorporado grande parte 

do programa de ação proposto pelo movimento de reforma urbana citado. A carta 

constitucional escolheu por projetar os aspectos legislativos dessa reforma para o futuro, ao 

prever que eles dependeriam de lei federal regulamentadora 77. Ainda assim, o referido projeto 

                                                           
74 CAMPOS, José Roberto Bassul. A constitucionalização da questão urbana. In: Bruno Dantas (Organizador). 

Constituição de 1988: o brasil 20 anos depois - Volume IV. Brasília: Editora Senado Federal, 2008. p. 700 
75 DINIZ, Luciano dos Santos. O processo de urbanização e a regulamentação da mobilidade urbana no Brasil. 

Fórum de Direito Urbano e Ambiental, Belo Horizonte, v. 7, n. 40, jul. 2008. p. 28-29. 
76 CAMPOS, José Roberto Bassul. Op. cit. p. 710. 
77 Ibidem. p. 722. 
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de lei possui importância histórica e sua matéria repercute ainda hoje, pois sua redação foi 

aproveitada para formulação de importantes normas, como se verá adiante. 

A primeira menção ao transporte na Constituição ocorre no art. 6º, que apresenta o rol 

de direitos fundamentais sociais, com a redação atual procedente da Emenda Constitucional nº 

90/2015. Dispensam-se comentários adicionais a respeito do dispositivo, tendo em vista já ter 

sido devidamente abordado no capítulo anterior. Logo em seguida, no art. 7º, a carta aponta 

para o salário-mínimo como direito dos trabalhadores, que deve ser permitir ao indivíduo 

arcar com “suas necessidades vitais básicas e às de sua família” em uma série de quesitos, 

dentre eles o transporte. A preocupação constitucional com o custo do transporte para o 

trabalhador não é infundada, havendo pesquisas que demonstram a vinculação entre renda e 

impacto do transporte no orçamento familiar, conforme se verá em tópico próprio. 

No título que trata da Ordem Social, ao tratar de educação, também se faz menção ao 

transporte, especificamente no art. 208, inciso VII, que dispõe que o dever do Estado com a 

educação deverá ser efetivado através da garantia de “atendimento ao educando, em todas as 

etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde”. Este dispositivo evidencia o caráter acessório 

do transporte, que funciona como direito-meio para consecução de outros direitos 

fundamentais, como a educação. Inclusive, a redação atual do inciso foi dada pela EC nº 

59/2009, que expandiu a assistência ao estudante de todas as etapas da educação básica, em 

comparação à redação original, que previa o atendimento apenas para alunos do ensino 

fundamental, o que demonstra a importância do transporte para garantia da efetividade do 

direito à educação. 

Ainda no título sobre a Ordem Social, o §2º do art. 227 da Constituição apresenta 

norma programática de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência, determinando que 

lei disponha sobre a fabricação de veículos de transporte coletivos adequados às necessidades 

desse segmento social. Já no título IX, que trata das disposições constitucionais gerais, o art. 

244 apresenta exatamente a mesma redação. 

Em termos de competência, a CRFB/88 conferiu aos municípios a legitimidade para 

organizar e prestar o serviço de transporte (art. 30, inciso V) e aos Estados, em competência 

residual, para legislar sobre o transporte intermunicipal (art. 25, §1º). Já à União restou uma 

função normativa, através do estabelecimento de diretrizes (art. 21, inciso XX e art. 22, 

incisos IX e XI). Ainda em relação à competência, a Constituição institui uma “política de 

desenvolvimento urbano” cuja execução fica a cargo do Poder Público municipal e tem como 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, de forma que o bem-
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estar dos habitantes seja garantido. A carta, no entanto, não regulamenta essa política em seu 

corpo, reservando essa tarefa a uma lei futura, como dito acima. 

A preocupação da carta constitucional com a questão da mobilidade urbana espraiou-

se para o Poder Legislativo federal, que passou a editar leis para sua valorização. Pode-se 

citar, nesse sentido, a Lei nº 10.048/2000 que criou medidas para integração de deficientes 

físicos, idosos maiores de sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo, 

como atendimento prioritário e obrigação de adaptação de logradouros públicos e veículos de 

transporte coletivo para garantir a acessibilidade dessas pessoas. A Lei nº 10.098/2000 seguiu 

nesse mesmo sentido, instituindo normas para promoção da acessibilidade de pessoas com 

deficiência física e mobilidade reduzida através da supressão de barreiras e obstáculos em vias 

e espaços públicos, na reforma de edifícios e em meios de transporte. Também vale 

mencionar o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) como norma que apresenta um esforço 

diretamente voltado para implementação de maiores condições de mobilidade urbana a setor 

específico da sociedade, prevendo, dentre outras medidas, eliminação de barreiras 

arquitetônicas e urbanísticas (art. 38, inciso III) e a gratuidade em transportes públicos 

coletivos a idosos com sessenta e cinco anos ou mais (art. 39, caput), com a reserva de 10% 

dos assentos para os idosos (§1º). A lei também abre a possibilidade de extensão da 

gratuidade para pessoas com idade entre sessenta e sessenta e cinco anos (§3º). 

Além dessas leis, que preveem medidas específicas e pontuais de favorecimento à 

mobilidade urbana, há duas importantes normas, mais abrangentes, que retomaram e 

desenvolveram ideias e instrumentos previstos no Projeto de Lei nº 775/1983 78, 

regulamentando o citado art. 182 da CRFB/88. O primeiro deles é o chamado Estatuto da 

Cidade (Lei nº 10.257/2011) que estabeleceu diretrizes gerais da política urbana e criou 

instrumentos para auxiliar na política da mobilidade urbana, dentre eles a instituição da 

obrigatoriedade, para os Municípios, de elaborarem um Plano Diretor. 

A instituição de um Plano Diretor visa combater o processo de crescimento 

desordenado das cidades, que se expandem para as periferias de forma não planejada, sem que 

sejam tomadas as medidas necessárias para uma eficiente distribuição dos bens e serviços 

urbanos. Nesse processo de expansão, 

(...) a ausência de ação do Poder Público local acaba por facilitar a criação de áreas e 
até bairros informais, sem serviços e equipamentos públicos, situações comuns em 

                                                           
78 PINTO, Victor Carvalho. Do estatuto da cidade ao código de urbanismo. Disponível em: < 

https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/agenda-
legis lativa/capitulo-7-do-estatuto-da-cidade-ao-codigo-de-urbanismo>.  Acessado em 20 jan. 2018. 
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áreas afastadas dos centros urbanos, onde o valor da terra é mais baixo, o que acaba 
por induzir a concentração da população de menor renda. 79 

Consequentemente, em áreas decorrentes do crescimento urbano desordenado, 

carentes de infraestrutura adequada para atendimento das necessidades básicas da população, 

esta se vê obrigada a se locomover constantemente às regiões da cidade que dispõem dos 

recursos para promoção dos direitos fundamentais. Com isso, a demanda por transporte 

público cresce e torna esse serviço essencial para a mobilidade urbana. 

O Plano Diretor vem, então, possibilitar a orientação da política de desenvolvimento 

da expansão urbana para que ocorra de forma ordenada, através da integração do uso do solo, 

da habitação, do saneamento e da mobilidade urbana. 

Seguindo-se a conceituação disposta no art. 182, §1º da Constituição, trata-se de “um 

instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana”, através do qual 

cada município procura estabelecer um modelo de desenvolvimento para se seguir, de acordo 

com suas particularidades 80. Para alcançar seu propósito, o Plano Diretor deve “definir a 

melhor função social de cada espaço da cidade, considerando as necessidades e 

especificidades econômicas, culturais, ambientais e sociais” 81, sendo necessário, para tanto, 

articular-se com a política de transporte, tendo em vista que o transporte é um dos vetores 

mais importantes a serem regulados pela ordem urbanística 82. 

A confirmar a importância do transporte no plano urbanístico, o estatuto prevê 

expressamente o transporte como uma de suas diretrizes gerais (art. 2º, incisos I e V) para 

promoção de um modelo de cidade sustentável, de forma que “demandam sua integral 

observância por todos os agentes públicos, em qualquer das funções estatais, cuja atuação 

esteja atrelada à observância da referida norma legal” 83. 

Nesse sentido, os municípios devem contemplar a dimensão dos transportes nas 

revisões periódicas do Plano Diretor em busca da maximização da mobilidade urbana e 

também no controle do uso do solo, para que se evite “a instalação de empreendimentos ou 

atividades que possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-

                                                           
79 Cartilha do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). A mobilidade urbana no planejamento 

da cidade. Nov. 2010. p. 10. 
80 DIAS, Edna Cardozo. Mobilidade urbana e planejamento urbano. Revista Juris Plenum, Caxias do Sul (RS), v. 

9, n. 50, p. 7-20, mar. 2013. p. 4. 
81 DINIZ, Luciano dos Santos. Op cit. p. 29. 
82 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao estatuto da cidade. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2009. p. 292. 
83 DINIZ, Luciano dos Santos.Op. cit. p. 30. 
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estrutura correspondente” (Art. 2º, inciso VI, alínea “d”). A função desse dispositivo 

específico é explicada por José dos Santos Carvalho Filho nos seguintes termos: 

Nas cidades com maior densidade demográfica, um dos problemas mais graves no 
processo de urbanização reside na circulação de veículos, usualmente desordenada e 
incongruente com o número de vias terrestres, com a qualidade e largura das ruas e 
com a grande quantidade de pessoas que se deslocam nos centros urbanos. Ao 
planejar a política urbana que deve vigorar na cidade, deve o Poder Público atentar 
para esse fato urbano de relevantíssimas conseqüências para a população. Esse é o 
objetivo da situação prevista no dispositivo em foco. Só deve permitir-se uma 
expansão dos movimentos circulatórios de veículos se houver uma infra-estrutura 
que a comporte e a acomode dentro de um equilíbrio urbanístico desejado pelos 
habitantes e usuários da cidade. 84 

As cidades abrangidas pelos critérios que tornam obrigatório o Plano Diretor também 

são obrigadas a elaborar um plano de rotas acessíveis com ele compatível, de forma que 

pessoas com deficiências sejam efetivamente integradas às áreas com maior concentração de 

órgãos públicos e locais de prestação de serviços públicos (art. 41, §3º). Para cidades com 

mais de quinhentos mil habitantes, também é necessário elaborar um plano de transporte 

urbano integrado (art. 41, §2º). 

Por conta dessa preocupação com as consequências da expansão urbana sobre o 

sistema transporte, determinados empreendimentos privados e públicos em área urbana 

passam a depender de uma análise prévia para dimensionar o impacto na mobilidade, tendo 

em vista a esperada geração de tráfego e demanda por transporte público (art. 37, inciso V). 

Essa análise, chamada na lei de “Estudo de Impacto de Vizinhança” consiste em um 

documento técnico exigido para a concessão de licenças e de autorizações para construir, 

ampliar e manter em funcionamento atividades e empreendimentos que afetem a qualidade de 

vida dos habitantes da cidade 85. Através desse mecanismo, o Estatuto da Cidade permite uma 

atuação preventiva da Administração Pública contra um crescimento urbano desequilibrado 

que deteriore as condições de habitação dos espaços 86. 

A segunda norma que regulamenta o art. 182 da CRFB/88 consiste na Lei de 

Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), a qual também empresta efetividade ao art. 20, 

inciso XX do diploma constitucional ao instituir a Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

atendendo, dessa maneira, ao mandamento constitucional que garantia à União a competência 

exclusiva para legislar sobre política desenvolvimento urbano a cargo dos municípios. O 

objetivo declarado dessa política é integrar os diversos modos de transporte em prol de uma 

                                                           
84 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao estatuto da cidade... p. 50-51. 
85 DIAS, Edna Cardozo. Op. cit. p. 17. 
86 Ibidem. p. 17. 
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acessibilidade universal à cidade e da mobilidade de pessoas e cargas no âmbito do município, 

conforme exposto expressamente em seu primeiro artigo. 

A Lei nº 12.587/2012 define mobilidade urbana (art. 4º, inciso II) como “condição em 

que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano”. Elaborando sobre 

essa definição, pode-se dizer que a mobilidade urbana é um conjunto formado pelo 

deslocamento de bens e pessoas baseado nas necessidades de acesso a diferentes meios de 

transporte, tais como veículos particulares ou públicos, individuais ou coletivos, motorizados 

ou não motorizados, de cargas ou de passageiros etc. 87. Por esse ângulo fica ressaltada a 

íntima ligação entre os conceitos de cidade e de mobilidade urbana. 

A Lei de Mobilidade Urbana representa a complementação e aprofundamento das 

diretrizes gerais estabelecidas pelo Estatuto da Cidade e introduz uma nova perspectiva para 

reconstrução da realidade das cidades, trabalhando com mobilidade e acessibilidade de forma 

interdependente. Nesse sentido, segundo Dina Trovo Costa et al: 

O Programa de Mobilidade Urbana objetiva promover a articulação das políticas de 
transporte, trânsito e acessibilidade a fim de proporcionar o acesso amplo e 
democrático ao espaço de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável, 
priorizando a implementação de sistemas de transportes coletivos, dos meios não 
motorizados (pedestres e ciclistas), da integração de entre diversas modalidades de 
transportes, bem como implementação do conceito de acessibilidade universal para 
garantir a mobilidade de idosos, pessoas com deficiências ou restrição de 
mobilidade. 88 

A norma em referência não apenas indica princípios, mas também fornece 

instrumentos para orientação no planejamento do sistema de transporte dos municípios, assim 

como da infraestrutura viária dos mesmos, visando garantir uma cidade inclusiva e um 

desenvolvimento urbano sustentável. Nesse sentido, a lei prevê medidas para melhorar a 

mobilidade urbana em grandes cidades, como restrição da circulação em horários 

predeterminados, permissão de cobrança de tarifas para a utilização de infraestrutura urbana, 

utilização de espaços exclusivos para o transporte público coletivo e para meios de transporte 

não motorizados. 

Em seu art. 5º a lei apresenta os princípios que guiam a PNMU, dentre os quais se 

destacam a equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, a eficiência, 

eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano, a segurança nos 

                                                           
87 Ibidem. p. 8. 
88 COSTA, Dina Trovo et al (Co-autor). Mobilidade urbana e o acesso à cidade: uma questão de planejamento. 

Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico, Porto Alegre, v. 9, n. 54, p. 15-29., jun./jul. 2014. p. 20. 
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deslocamentos das pessoas e equidade no uso do espaço público de circulação, vias e 

logradouros. 

Já no art. 6º, a lei dispõe as diretrizes orientadoras de política urbana, destacando-se a 

prioridade dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual 

motorizado, a integração entre os modos e serviços de transporte urbano e a priorização de 

projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores do 

desenvolvimento urbano integrado. Como se percebe, a Lei nº 12.587/2012 é bastante 

expositiva, dispondo também objetivos declarados do PNMU em seu art. 7º, dos quais vale 

citar a redução das desigualdades e promoção da inclusão social e a promoção do acesso a 

serviços básicos e a equipamentos sociais (hospitais, escolas, creches, centros de artes e de 

esportes etc). 

A leitura conjugada dos catálogos de princípios, diretrizes e objetivos específicos 

revelam três finalidades gerais da lei, que são o desenvolvimento urbano, a sustentabilidade 

ambiental e a inclusão social 89, ou seja, permitir que o processo de urbanização se desenvolva 

de forma não predatória ao meio ambiente, ao mesmo tempo em que favorece maior convívio 

social e integração entre os seus habitantes. 

Confirmando a função normativa da União em relação aos transportes, a lei federal em 

comento dedica cinco artigos para definição das competências de cada ente federativo, 

reservando primeiramente à União (art. 16) uma função primordialmente de apoio através de 

encargos como os de prestar assistência técnica e financeira aos Estados e municípios (inciso 

I) e fomentar projetos de transporte coletivo em regiões metropolitanas (inciso IV). Cabe à 

União, no entanto, a prestação direta ou indireta do serviço de transporte público interestadual 

urbano (inciso VII). 

Os Estados (art. 17) receberam atribuições relativas à prestação do serviço de 

transporte intermunicipal (inciso I), sendo possibilitada a realização dessa competência por 

meio de consórcio público ou convênio de cooperação (parágrafo único) que são formas de 

associação entre entes federativos para gestão compartilhada do serviço de transporte 

intermunicipal. 

Por fim, os Municípios receberam as maiores incumbências (art. 18), cabendo aos 

mesmos o planejamento, execução e avaliação da política de mobilidade urbana e 

regulamentação dos serviços de transporte urbano (inciso I) e a capacitação de 

desenvolvimento das instituições necessárias à política de mobilidade (inciso III). Cabe aos 
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Municípios, também, prestar o serviço de transporte público coletivo no âmbito municipal 

(inciso II). 

Como medida a limitar a responsabilidade da União, Estados e Municípios em se 

desincumbirem de suas atribuições, o art. 20 da Lei de Mobilidade Urbana estipula que a 

competência de cada ente federativo fica subordinada às leis de diretrizes orçamentárias dos 

mesmos, assim como aos meios materiais disponibilizados no orçamento anual de cada ente e 

aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). 

A Lei de Mobilidade Urbana torna dinâmico o fluxo de bens e pessoas nas cidades, 

incentiva novas modalidades de transporte, assim como a integração destes com os meios já 

existentes. Percebe-se que a PNMU criada pela norma visa incentivar a população ao serviço 

de transporte público coletivo, correspondendo à importância dada pela Constituição a esse 

serviço público específico. Em seu art. 30, a CRFB dispõe ser competência dos Municípios: 

“organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial” 

(inciso V). 

A essencialidade do serviço de transporte público coletivo remete mais uma vez à sua 

função acessória em relação aos outros serviços. Por certo que os serviços públicos que 

concretizam os direitos a educação, trabalho e saúde, dependem de uma política de 

mobilidade urbana que torne os deslocamentos eficientes. A eficiência do serviço de 

transporte público coletivo possui o condão de ocasionar um efeito cascada em relação a 

outros direitos fundamentais, diante da promoção de maior acessibilidade à população que 

deles necessita. 

3.2 DA PRESTAÇÃO E TARIFAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE 

Considerando a condição de direito fundamental social do transporte, sua íntima 

ligação com a dignidade humana e sua posição de destaque no planejamento urbano para 

garantia de um desenvolvimento sustentável que promova a mobilidade, deve-se analisar 

também aspecto financeiro do serviço de transporte público. Para isso faz-se necessário, 

primeiramente, abordar a forma pela qual esse serviço é prestado. 

O transporte, enquanto serviço público, pode ser entendido na linha do que defende 

Celso Antônio Bandeira de Mello: 
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Serviço público é a atividade consistente na oferta de utilidade ou comodidade 
material fruível singularmente pelos administrados que o Estado assume como 
pertinente a seus deveres em face da coletividade e cujo desempenho entende que 
deva se efetuar sob o regime jurídico de direito público, isto é, outorgador de 
prerrogativas capazes de assegurar a preponderância do interesse residente no 
serviço e de imposições necessárias para protegê-lo contra condutas comissivas ou 
omissivas de terceiros ou dele próprio gravosas a direitos ou interesses dos 
administrados em geral e dos usuários do serviço em particular. 90 

Apesar da importância do serviço público, e apesar de o Estado ser o titular exclusivo 

do mesmo, ele não é necessariamente prestado pelo Estado. Bandeira de Mello utiliza a 

expressão “titularidade do serviço” para se referir ao Estado posto que é ele que detém a 

senhoria sobre eles, o que não significa que ele está obrigado a prestar o serviço diretamente. 

Nesse sentido, ao Estado basta promover a prestação do serviço público, conferindo a 

empresa particular a titularidade da prestação 91. O art. 175 da CRFB/88 confere legitimidade 

ao Poder Público para atribuir a prestação do serviço público a um ente particular, o que acaba 

sendo muito comum diante da impossibilidade material do Estado em prestar o serviço 

público diretamente. 

Sobre as formas de prestação dos serviços Públicos, Alexandre Santos de Aragão 

preleciona: 

Podemos identificar duas formas principais de prestação de serviços públicos: 
prestação centralizada e prestação descentralizada. De forma centralizada os Entes 
da Federação prestam os serviços públicos por seus próprios órgãos, ou seja, por sua 
Administração Direta, cumulando as posições de titular e de prestador do serviço. 
Na sua forma descentralizada, poder público transfere a sua titularidade, ou 
simplesmente a sua execução, por outorga ou delegação, a entidade da 
Administração Indireta ou a particular. (...) Se for pessoa jurídica de direito privado, 
(...) a transferência será apenas da execução do serviço. 92 

No caso do transporte coletivo, objeto do presente trabalho, grande parte desse serviço 

é prestado por entes particulares por meio de contrato de concessão. Nesse modelo, a empresa 

concessionária cobra dos usuários um preço público pela execução da atividade delegada pelo 

Estado, chamado de tarifa, cujo fundamento constitucional se encontra no inciso III do 

parágrafo único do art. 175 da carta política. A utilização do termo “tarifa” já denota que o 

serviço público em questão é prestado indiretamente pelo Estado, através de empresa 

                                                           
90 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Serviços públicos: conceito e suas características. Biblioteca 

jurídica virtual do instituto de investigaciones jurídicas Del México. Disponível em: 
<https://archivos.juridicas. unam.mx/www/bjv/libros/6/2544/5.pdf>. Acessado em 20 jan. 2018. p. 50. 

91 Idem. Serviço público e sua feição constitucional no brasil. In: Grandes temas de direito administrativo. São 
Paulo: Malheiros, 2009. p. 285. 

92 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Comentário ao artigo 175. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, 
Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: 
Saraiva / Almedina, 2013. p. 1841. 
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particular. Exatamente por se tratar de uma atividade pública, a livre concorrência deve ser 

restringida pela intervenção do Estado, que define o valor cobrado da coletividade 93. Caso o 

Estado executasse o serviço diretamente, o valor cobrado possuiria a natureza jurídica de taxa 

(art. 76 do Código Tributário Nacional). 

No contrato de concessão, existe a possibilidade de conflito de interesses entre a 

empresa concessionária, que opera conforme a lógica de mercado, visando o lucro, e o 

Estado, enquanto titular do serviço público, pautado pela satisfação de necessidades dos 

administrados. Tecnicamente não há incompatibilidade entre os dois interesses, e o serviço 

público é encarado como uma espécie de atividade econômica. Segundo Eros Roberto Grau: 

Inexiste, em um primeiro momento, oposição entre atividade econômica e serviço 
público; pelo contrário, na segunda expressão está subsumida a primeira. Podemos 
afirmar que a prestação de serviço público está voltada à satisfação de necessidades, 
o que envolve a utilização de bens e serviços, recursos escassos. Daí por que serviço 
público é um tipo de atividade econômica. 94 

Ainda que sejam teoricamente harmônicos, deve-se ressaltar que a vinculação do 

serviço público ao fim de oferecer utilidade aos administrados o separa de uma atividade 

econômica tradicionalmente considerada. O serviço público é voltado ao benefício da 

sociedade como um todo, ao chamado interesse público primário, enquanto que o interesse do 

particular que presta o serviço enquanto concessionário resta na possibilidade de lucro com a 

exploração econômica da atividade. 

Como contrato administrativo, a concessão é definida por José dos Santos Carvalho 

Filho 95 como aquela através da qual “a Administração Pública transfere à pessoa jurídica ou a 

consórcio de empresas a execução de certa atividade de interesse coletivo, remunerada através 

do sistema de tarifas pagas pelos usuários”, fazendo referência ainda a uma relação triangular, 

uma vez que “se, de um lado o negócio se inicia pelo ajuste entre o Poder Público e o 

concessionário, dele decorrem outras relações jurídicas, como as que vinculam o concedente 

ao usuário e este ao concessionário”. 

O modelo tradicional de concessão no serviço de transporte público sobrevaloriza a 

relação entre o Poder Público concedente e a empresa concessionária, desconsiderando a 

dimensão que concerne ao usuário. A prioridade tem sido tornar o contrato de concessão 

                                                           
93 BULOS, Uadi Lammego. Constituição Federal anotada. 10. ed. rev., atual. e reformulada. São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 1155. 
94 GRAU, Eros Roberto. Constituição e serviço público. In: Direito Constitucional: estudos em homenagem a 

Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 250. 
95 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 

389. 
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atrativo para as empresas interessada, o que leva a constantes reajustes das tarifas, de forma 

que o equilíbrio econômico e financeiro do contrato seja garantido, com o consequente lucro 

para as concessionárias. Com essa lógica de operação, ficam preteridos os interesses dos 

usuários e o acesso da população ao meio de transporte público.  

Os contratos por períodos longos, podendo alcançar 25 anos, tornam-se defasados 

frente ao dinamismo das cidades, e o foco na necessidade de retorno financeiro às 

concessionárias é fator de grande influência nos constantes reajustes que impactam 

consideravelmente o custo da mobilidade urbana 96. Esses exemplos dão mostra de que existe 

espaço para o mencionado conflito de interesses, o qual é reconhecido pelo Poder Legislativo, 

que procura modulá-los em situações específicas, como em relação às tarifas. 

Uma das inovações trazidas pela Lei nº 12.587/2012 foi ter abordado a política 

tarifária dos transportes públicos, regulamentando a administração da receita proveniente da 

prestação de um serviço público por parte de empresas particulares. A referida lei inicia sua 

abordagem à política tarifária apresentando diretrizes para a sua realização. Entre as listadas, 

as que mais importam ao objeto do presente trabalho determinam que a política tarifária deve 

ser transparente ao usuário (art. 8º, inciso V) e deve viabilizar a integração física, tarifária e 

operacional dos diferentes modos de transporte público e privado das cidades (inciso VII).  

Especial destaque deve ser conferido à diretriz que determina a fixação de tarifas 

módicas, que não causem grande impacto no orçamento do usuário (inciso VI). Em verdade, a 

modicidade das tarifas é um imperativo lógico porque, se o Estado eleva uma atividade à 

importância de serviço público o faz por considera-la uma necessidade básica da sociedade. 

Seria um contrassenso exigir a excessiva oneração dos destinatários para que pudessem 

usufruir do serviço. Nesse sentido, considerando-se a baixa capacidade econômica da maioria 

da população brasileira, “o poder público, para cumprir sua função jurídica natural, terá de ser 

remunerado por valores baixos, muitas vezes subsidiados” 97. 

A Lei de Mobilidade Urbana também regulamenta a contratação do serviço de 

transporte público coletivo pelo Poder Público, que deve ser precedida de processo licitatório 

(art. 10) no qual um dos critérios para as empresas interessadas concorrerem é a fixação da 

tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público. Segundo a lei (art. 9º, 

§1º), a tarifa é fixada de acordo com dois parâmetros: o preço público cobrado dos usuários e 

                                                           
96 Entrevista concedida por Lúcio Gregori, secretário de Transportes na cidade de São Paulo no governo de 

Luíza Erundida (1989 a 1992) a Angela de Paula e publicada pelo jornal ABCD Maior em 16 jun. 2013. 
Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/521161-transporte-coletivo-gratuito-e-tao-viavel-quanto-
o-sus>. Acessado em 17 jan 2018. 

97 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Serviço público e sua feição constitucional no Brasil... p. 283. 
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a receita proveniente de outras fontes de custeio. Segundo Maria Sylvia Di Pietro trata-se de 

uma inovação da CRFB/88 em relação à Constituição anterior, “que exigia a fixação de tarifas 

que permitissem ao concessionário a justa remuneração do capital, o melhoramento e a 

expansão dos serviços e assegurassem o equilíbrio econômico e financeiro” 98. Ou seja, cabia 

exclusivamente à tarifa assegurar o equilíbrio econômico do contrato entre o particular e o 

Estado. 

Sob a égide da Constituição atual, não há mais a exigência de se alcançar esse 

equilíbrio apenas com o valor da tarifa, permitindo-se, assim, que lei apresente outros meios 

para tal fim, como de fato ocorre. A Lei de Concessões (Lei nº 8.987), em seu art. 11, dispõe 

nesse sentido: 

Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder 
concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade 
de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou 
de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a 
modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei. 
Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente 
consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Dessa forma, foi aberta e incentivada a possibilidade de instituição de um preço 

político, de um preço público inferior ao valor necessário para remuneração do serviço, 

hipótese denominada de déficit ou subsídio tarifário (art. 9º, §3º). Com a dinâmica 

disciplinada pela lei de Mobilidade Urbana, restou estabelecido o critério licitatório 

equivalente ao “menor preço” na qual o operador que vence a licitação é aquele que opera 

com a menor tarifa final aos usuários 99. 

Questão polêmica que tenciona a relação entre Poder Público, concessionária e 

usuários diz respeito à tarifa no transporte público e a viabilidade de prestação do serviço sem 

a sua cobrança. Recentemente o município de Maricá ganhou certa projeção por ser o único 

com mais de 100 mil habitantes a instituir um programa de passe livre para as linhas de 

ônibus municipais. Desde a implementação do programa, em 2014, a prefeitura do município 

vem enfrentando resistência por parte das empresas concessionárias, que recorrem ao 

Judiciário para suspender o transporte gratuito 100.  

                                                           
98 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 280. 
99 COSTA, Dina Trovo ET AL (Co-autor).Op. cit. p. 26.   
100 RODRIGUES, Fania. Maricá ganha queda de braço e volta a oferecer ônibus com passe livre. Brasil de Fato, 

Rio de Janeiro, 11 mai. 2017. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2017/05/11/rj-marica-ganha-
queda-de-braco-e-volta-a-oferecer-onibus-com-passe-livre/>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
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O cerne do conflito, nesse caso específico, foi a criação da Empresa Pública de 

Transportes pela prefeitura, uma autarquia municipal que opera em paralelo à atividade das 

empresas que mantêm a concessão para prestação do serviço de transporte, uma vez que os 

contratos foram renovados para período 2005-2020. Pela forma como foi implementado, o 

sistema gera custos para o município para além dos combustíveis, custos esses decorrentes da 

compra e manutenção da frota e contratação de motoristas, que são cobertos por verbas 

provenientes dos royalties do petróleo. As empresas concessionárias enfrentam o programa da 

Prefeitura por entenderem que ele impacta o equilíbrio financeiro do contrato. 

O exemplo concreto da cidade de Maricá permite vislumbrar a complexidade de se 

implementar o passe livre como medida universal na prestação do serviço público de 

transporte coletivo. Apesar da legitimidade das reivindicações por parte de movimentos 

sociais pela tarifa zero para o transporte público coletivo, essa medida encontra grandes 

dificuldades de custeio e repercute em diversas outras áreas. 

Primeiramente, deve-se ressaltar que sobre cada tarifa paga incidem impostos como 

ICMS, ISS, PIS e Cofins. Em 2014, a tarifa do transporte público urbano era composta em 

12,8% de impostos diretos, 8,4% em impostos indiretos e 11,1% de encargos sociais 101. Com 

a supressão das tarifas, parte da arrecadação de cada um desses tributos também é suprimida, 

refletindo em uma verba menor para a Administração Pública. Sem um adequado 

replanejamento tributário para preencher o vazio deixado pela ausência de arrecadação com as 

tarifas do transporte público, outros serviços públicos de grande relevância social se tornariam 

deficitários. 

Seria necessário definir a extensão da política de tarifa zero, se destinada apenas ao 

serviço prestado por meio de ônibus ou se também incluiriam barcas, metrô e demais meios 

coletivos urbanos (como as composições VLT na cidade do Rio de Janeiro). Isso porque o 

custo zero para os usuários do serviço de transporte público também acarretaria um aumento 

na demanda, atraída de outros meios de transporte como os automóveis individuais, os táxis, 

bicicletas et cetera, podendo até mesmo atrair pessoas que se deslocam a pé em trajetos 

curtos. O aumento no número de usuários teria que ser absorvido pela frota disponível para 

manutenção do serviço em um nível de qualidade desejável, o que demandaria ajustes em 

itinerários, frequência do serviço, extensão das linhas e velocidade média dos ônibus 102. 

                                                           
101 Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Revista NTUurbano, ano II, número 7, jan./fev. 
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Uma vez que os meios de transporte públicos coletivos que receberem a política do 

tarifa zero passarão a ser mais procurados, farão também mais deslocamentos por dia, 

elevando também o custo da operação aos cofres públicos. Exemplos dessa política em outras 

cidades do mundo demonstram que o aumento na demanda era de 50%, havendo caso em o 

percentual foi de 300% 103. Dessa forma a implementação do programa de tarifa zero 

necessariamente deve levar em consideração a maior procura pelo serviço, com grande 

impacto aos cofres públicos. 

Em se tratando de custos da implementação e manutenção desse programa, há ainda a 

questão de como este será arcado, e por quem. Caso o tesouro público municipal seja o 

responsável pelo financiamento da política de tarifa zero, dificilmente se poderia fugir de uma 

elevação da carga tributária. Nesse caso, o IPTU seria a fonte preferencial de absorção dos 

custos, uma vez que é um imposto regular que incide de acordo com o patrimônio imobiliário 

do contribuinte. Mas com a percepção generalizada de que o governo, em todas as esferas, é 

campeão de arrecadação tributária, é problemática a proposição de mais um aumento em 

qualquer tipo de imposto. 

Vê-se, portanto, que há muito entraves ao oferecimento do serviço de transporte 

público coletivo no meio urbano a título gratuito. Apesar do mérito desse programa em tomar 

como objetivo a maior efetividade do direito ao transporte, visto como direito fundamental, há 

uma série de escolhas difíceis que devem ser feitas e nenhuma delas representa um caminho 

garantido para o sucesso do programa tarifa zero. 

3.3 DA EFICÁCIA, EFETIVIDADE E O CARÁTER SUBJETIVO DO DIREITO AO 

TRANSPORTE 

Depois de abordados o posicionamento do direito ao transporte no ordenamento 

jurídico brasileiro atual e o processo social de demanda por seu reconhecimento expresso – 

que culminou em sua entrada no rol do artigo 6º da CF88 – e depois de delineada a 

regulamentação da questão da mobilidade pelas normas infraconstitucionais, deve-se analisar 

o direito social ao transporte quanto à sua aplicabilidade e capacidade de conformar 

comportamentos e influenciar a realidade fática. Para tanto se pressupõe falar 

preliminarmente sobre os conceitos de eficácia e efetividade da norma jurídica. 
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3.3.1 Eficácia e efetividade das normas constitucionais gerais e das normas que 

preveem direitos fundamentais sociais 

No século XX ocorreu a mudança de paradigma em relação à natureza das 

constituições. O modelo de origem europeia onde as constituições eram encaradas como 

documentos primordialmente políticos, impossíveis de serem invocados nos tribunais para 

solução de litígios ou para referendar a validade das leis, foi abandonado. Em seu lugar 

passou a vigorar o modelo americano de constitucionalismo, onde a carta magna possui força 

normativa e suas normas são consideradas jurídicas 104. Como consequência, as normas 

constitucionais passaram a ser passíveis de aplicabilidade imediata e, levando em 

consideração a supremacia das mesmas no ordenamento jurídico – tanto do ponto de vista 

formal quanto do material –, o caráter aberto e genérico de seus enunciados e a dimensão 

política que ainda possuem, se tornaram as principais referências na fundamentação das 

decisões judiciais e no controle de validade das normas inferiores. 

Apesar do novo modelo de constitucionalismo permitir a aplicação direta e imediata 

de normas constitucionais, há que se identificar as situações que permitem esse efeito. É a tal 

propósito que se dedica o conceito da eficácia, ou capacidade de produzir os efeitos jurídicos 

específicos e esperados por seu criador. Em outras palavras, “a eficácia diz respeito à 

aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma” 105; não se confunde, portanto, com 

positividade ou vigência, embora os três conceitos sejam conexos. O tema recebe grande 

atenção por parte da doutrina, cabendo o relato de sua evolução ao longo do último século. 

Luís Roberto Barroso aponta para Ruy Barbosa como primeiro autor a tratar da 

questão, e o fez trazendo e adaptando ao ordenamento brasileiro doutrina do EUA que dividia 

as normas constitucionais entre as que eram e as que não eram autoaplicáveis. Foi uma teoria 

válida como primeiro movimento no sentido de desenvolver a ideia de eficácia, porém a 

classificação era falha ao defender que existiam normas constitucionais sem força normativa 

ou imperatividade – sem qualquer eficácia. O próprio autor chegou a afirmar, em detrimento à 

sua doutrina: “não há, em uma Constituição, cláusula a que se deva atribuir meramente o 

valor moral de conselhos, avisos ou lições. Todas têm a força imperativa de regras, ditadas 
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pela soberania nacional ou popular a seus órgãos” 106. Apesar da contradição, a teoria de Ruy 

Barbosa era dominante desde a valorização do tema da eficácia, a partir da Constituição de 

1891, até meados do século XX. Sua teoria era fundamentada em um contexto jurídico 

diverso, em tempos de Constituições liberais, anteriores à introdução das questões sociais em 

seu âmbito 107.  

Na década de 1950, José Horácio Meirelles Teixeira apresenta a primeira 

reformulação da doutrina clássica no Brasil, com classificação mais detalhista, enxergando 

situações que não se encaixavam em nenhum dos dois polos acima referenciados. Assim, 

dividiu as normas constitucionais e afirmou existirem aquelas com eficácia plena às quais o 

legislador constituinte conferiu normatividade suficiente para que produzissem seus principais 

efeitos e afetassem diretamente as matérias a elas concernentes. A segunda espécie seria a das 

normas com eficácia limitada ou reduzida, assim denominadas por não terem recebidos 

normatividade suficiente para produzirem efeitos, dependendo da atuação do legislador 

infraconstitucional. Por fim, existiriam duas subespécies de normas com eficácia limitada; as 

primeiras foram chamadas de programáticas por consistirem verdadeiros programas de ação 

que versam sobre matérias como cultura, religião e economia, enquanto que a segunda 

subespécie foi chamada de normas de legislação, por se dedicarem à organização da 

constituição 108.  

José Afonso da Silva desenvolveu a teoria que teve maior aceitação em território 

nacional, com base na classificação de Meirelles Teixeira, partindo da premissa de que “não 

há norma constitucional alguma destituída de eficácia” 109. O autor divide as normas 

constitucionais em três categorias relativas à eficácia. A primeira categoria seria a das normas 

de eficácia plena e aplicabilidade imediata 110, normas que independem de qualquer atuação 

do legislador ordinário para surtirem efeito jurídico porque já possuem todos os elementos 

que garantem a sua executoriedade. São exemplos desse tipo de normas as dedicadas à 

repartição de competências entre os entes federativos. 

A segunda espécie seria a das normas de eficácia contida: estas também possuem força 

normativa para serem aplicadas e para produção de efeitos jurídicos, mas podem ter essas 

qualidades restringidas a certos limites, definidos por mecanismos legais previstos. Como 
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exemplo bastante desse tipo de norma, pode-se citar a garantia prevista no art. 5º, inciso XIII 

da CF/88, referente à liberdade de trabalho ofício ou profissão. A norma constitucional 

garante a liberdade de escolha para o exercício de qualquer profissão, mas prevê a limitação 

desse direito pela exigência legal de qualificação 111. 

O último grupo é constituído pelas normas de eficácia limitada ou reduzida, que 

entram em vigor sem aptidão para produzir os seus efeitos essenciais por ausência de 

normatividade especificamente para esse fim. Essa atribuição de normatividade fica então a 

cargo do legislador ou de algum órgão do Estado, através da regulamentação da matéria ali 

tratada 112. Ao contrário dos dois tipos de normas anteriores, de aplicabilidade direta e 

imediata, as normas de eficácia limitada possuem aplicabilidade indireta e mediata porque 

dependem de atuação posterior para que possam incidir integralmente sobre os interesses 

principais. O grupo é ainda subdividido entre normas que declaram princípios organizativos e 

normas que declaram princípios programáticos. 

Na CF/88 são vários os exemplos de normas com eficácia limitada, que normalmente 

se valem de expressões que indicam uma tarefa futura como “a lei disporá sobre” ou “a lei 

regulará” ou de prescrições como “dever do Estado”. Segundo o autor “todas as normas de 

eficácia reduzida, no entanto, limitam-se a positivar princípios ou esquemas sobre a matéria 

objeto da cogitação do constituinte, o qual deixa ao legislador ordinário ou a outros órgãos de 

governo sua concreção, refiram-se, ou não, a uma legislação futura” 113. 

Como dito acima, as normas de eficácia limitada necessitam de atuação posterior para 

que produzam seus efeitos principais. Isso significa que elas possuem normatividade 

suficiente para produção de efeitos que podem ser encarados como “acessórios”. Falando 

especificamente das normas programáticas, o autor aponta para existência de eficácia jurídica 

direta em relação ao legislador ordinário, que recebe uma ordem para produção e lei que 

concretize o princípio em questão, em relação à própria legislação infraconstitucional, que 

não poderá contrariar a norma programática, ou ainda em relação ao intérprete, que deverá 

considerar a norma programática ao aplicar as demais normas ordinárias 114. 

Há diversas teorias classificatórias das normas constitucionais em relação à sua 

eficácia, de forma que não se pode simplesmente adotar uma e desconsiderar as demais. Dito 

isto, escapa ao propósito do trabalho a abordagem exaustiva de todas. Escolheu-se por 

referenciar a teoria clássica de Ruy Barbosa e as principais reformulações empenhadas por 
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Meirelles Teixeira e José Afonso da Silva, pela importância dessas teorias no 

desenvolvimento do direito constitucional brasileiro, e por adotarem o mesmo critério de 

classificação da força normativa. Cabe ainda referenciar a contribuição de Luís Roberto 

Barroso 115, apenas para indicar a existência de teorias com ângulos de análise distintos, posto 

que o autor dividiu as normas constitucionais em três tipos, com base em critério diverso, qual 

seja, o do objeto das normas.  

Assim, para Barroso existem as normas de organização, encarregadas de montar a 

estrutura de exercício do poder (distribuição de competências, criação de órgãos públicos, 

definição de regras de procedimento), as normas que definem direitos fundamentais e que são 

imbuídas de caráter subjetivo (correspondentes a uma abstenção, a uma prestação positiva ou 

à formulação de lei integradora) e, por fim, as normas programáticas, que dispõem os 

programas e ação e os fins perseguidos pelo Estado. 

Em arremate deve-se pontuar apenas que todas as teorias atuais conferem um grau 

mínimo de eficácia jurídica e aplicabilidade a qualquer norma constitucional, de forma que 

não se pode falar em preceito da Constituição desprovido de força normativa.(!!!) Ingo 

Wolfgang Sarlet identifica, no entanto, uma recorrente abstenção nas teorias em relação à 

abordagem da eficácia dos direitos fundamentais 116 e defende a necessidade de 

enfrentamento da questão da aplicabilidade imediata dos mesmos, conforme previsto no art. 

5º, §1º da CF/88. O tema possui relevância especial para o direito ao transporte, enquanto 

direito fundamental social. 

Segundo o autor, os direitos fundamentais exercem funções diversas, característica que 

possui íntima ligação com a eficácia dos mesmos. Por conta dessa multiplicidade de possíveis 

aplicações, os direitos fundamentais podem ser divididos em direitos de defesa e direitos a 

prestações. Os direitos constantes no primeiro grupo, tais como liberdade, igualdade e direitos 

políticos, pressupõem uma abstenção do Estado, de forma que são comumente considerados 

como direitos subjetivos pela doutrina e não há resistência para que se reconheça a eles 

aplicabilidade imediata e aptidão para serem demandados em juízo. Por outro lado, os direitos 

a prestações, por pressuporem atuação positiva do Estado para sua garantia, enfrentam uma 

série de dificuldades para suas implementações e resultam em diversos posicionamentos que 

negam aplicabilidade imediata e eficácia plena. 

Sarlet inicia afirmando que, embora a norma que confere aplicação imediata aos 

direitos fundamentais esteja localizada no art. 5º, destinado aos direitos individuais e 
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coletivos, a expressão utilizada, de “direitos e garantias fundamentais”, é intencionalmente 

genérica, tanto que é utilizada no Título II da Constituição, indicando a sua referência a todos 

os direitos, mesmo que dispostos em outros artigos da Constituição. Esse entendimento 

também é referendado por uma interpretação sistemática da constituição, que não negaria 

aplicação imediata aos direitos de nacionalidade (art. 12) ou aos direitos políticos (art. 14) 117.  

Em sentido contrário, há argumentos segundo os quais a norma do §1º do art. 5 não 

poderia, por si só, garantir aplicabilidade a direitos fundamentais carentes de força normativa, 

a direitos que dependam de atuação posterior do legislador ordinário. Ou seja, antes dessa 

concretização, não poderia haver eficácia plena ou direito subjetivo ao titular do direito. Em 

relação aos direitos sociais, aqueles classificados como liberdades sociais não reclamam 

maiores questionamentos quanto à plenitude de sua eficácia. O problema reside justamente 

nos direitos fundamentais sociais que exigem atuação positiva do Estado e que, pela forma 

como foram previstos na CF/88, dependem de concretização pelo legislador ordinário e não 

podem, portanto, receber o mesmo tratamento das liberdades sociais. 

Como solução, Sarlet defende 118 que a regra contida no art. 5º, §1º da CF/88 deva ser 

encarada como norma com característica de princípio, que, portanto, não pode ser aplicada 

pela lógica do tudo ou nada – ou confere aplicabilidade imediata indistintamente a todos os 

dispositivos constitucionais ou é restrita apenas aos direitos previstos no art. 5º. Para o autor 

trata-se de um mandamento aos órgãos estatais, que devem reconhecer a maior eficácia 

possível aos direitos fundamentais e devem presumir a aplicabilidade imediata como regra 

geral. Isso quer dizer que, para o autor, a referida regra não é absoluta, podendo haver 

hipótese em que se reconheça a ausência de aplicabilidade imediata a um direito fundamental, 

quando a Constituição não houver fornecido os meios para alcançar esse fim. 

Conclui-se que, com base nesse posicionamento, é possível averiguar as condições 

para que os direitos sociais a prestações positivas do Estado produzam seus efeitos e gerem 

eficácia plena. Sarlet afirma que os direitos prestacionais, justamente por exigirem uma 

atuação positiva do Estado, necessitariam de concretização legislativa, que seria encarregada 

de delinear as bases dessa atuação em relação a meios, procedimentos e formas de 

financiamento 119. Por serem dependentes dessa atuação posterior, os direitos a prestações são 

redigidos pela Constituição com linguagem vaga e aberta, de forma a evitar possíveis 

incompatibilidades com o contexto social e econômico no momento de serem concretizadas 
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pelo legislador ordinário. Este não é, entretanto, o entendimento dominante na doutrina 

constitucional brasileira, conforme será exposto a seguir. 

Correlato ao conceito de eficácia da norma é o conceito de efetividade da mesma. 

Alguns autores preferem chamar esta de eficácia social e aquela de eficácia jurídica. No Brasil 

a doutrina começou a desenvolver e a organizar sistematicamente teorias sobre a efetividade 

no período prévio à formação da Assembleia Constituinte para elaboração da nova carta que 

seria promulgada em 1988. Os autores que participavam desse movimento realizaram 

mudanças de paradigmas no direito constitucional que prepararam o terreno para o 

florescimento da doutrina da efetividade. Assim o direito constitucional, enquanto ramo 

dogmático, teve seus limites delimitados em relação a outros áreas do conhecimento, como 

ciência política e sociologia, e se estabeleceu como ramo autônomo do Direito. Em sua 

dimensão propriamente jurídica, o direito constitucional conferiu força normativa plena à 

Constituição, valorizando, por consequência, o Poder Judiciário por sua atribuição em dar 

concretude aos princípios e valores da Constituição 120. 

Nesse contexto de novos paradigmas e de força normativa da Constituição, seus 

dispositivos passaram a possuir também força imperativa, ou seja, passaram a contar com o 

apoio de mecanismos de coação que fazem valer os comandos e atuam em casos de 

desobediência. Daí surgiu, conforme aponta Barroso 121, uma situação de tensão entre a 

realidade que os constituintes aspiravam alcançar e os limites da realidade fática, aliada à 

resistência do status quo às mudanças que se implementavam. Por conseguinte, foi imposta ao 

direito constitucional a tarefa de posicionar-se nesse conflito. 

Por um lado, a Constituição não pode se amoldar às situações fáticas e circunstâncias 

sociais do povo, sem qualquer intenção de melhoramento das condições vida das pessoas. Por 

outro lado, não se pode desconsiderar as limitações de atuação do direito constitucional como 

fator de influência sobre essa realidade. Não se pode pretender alcançar o inalcançável, ou 

fazer promessas irrealizáveis, sob pena de transformar a Constituição em uma enganação. A 

doutrina da efetividade se apresenta, assim, como instrumento para que o direito 

constitucional se posicione no melhor lugar entre esses dois polos. 

A efetividade enquanto conceito se insere como um quarto elemento de análise da 

norma, em tema próprio da disciplina de introdução ao direito – juntamente com existência 

(também chamado de vigência), validade e eficácia. Enquanto que a eficácia jurídica significa 

a possibilidade de aplicação da norma, de gerar efeitos no âmbito jurídico, a eficácia social ou 
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efetividade é a capacidade da norma de interferir na realidade social conforme os seus 

objetivos; diz respeito à aceitação e cumprimento da norma pelo corpo social, assim como os 

efeitos daí provenientes. A efetividade da norma, portanto, é o desempenho concreto da sua 

função social, realizando o direito. Barroso sintetiza da seguinte forma: “Ela representa a 

materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão 

íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social” 122. 

Pelo exposto verifica-se que a efetividade vai além da eficácia jurídica, da 

possibilidade de realização dos preceitos contidos na norma pelo ordenamento. Visto que o 

objetivo da norma é influir sobre a sociedade, transformando o ser da realidade social no 

dever ser idealizado abstratamente, obviamente que a força da norma em alterar esta realidade 

é questão de suma importância – e por isso é central neste trabalho. 

A efetividade depende da eficácia jurídica, enquanto aptidão para ser imposta e reger 

as ações e relações da vida em sociedade 123. Esta capacidade está relacionada à competência 

do constituinte em escolher adequadamente princípios e metas passíveis de serem alcançados, 

e de planejar de forma clara e eficiente os meios pelos quais a sociedade e o aparato estatal 

alcançarão o objetivo estipulado, relacionando, quando útil e necessário, a outras normas já 

existentes. Para Adelmo Fioranelli Junior, a efetividade dos direitos sociais deve ser 

alcançada “através da implementação de políticas públicas, isto é, programas de ação 

governamental, compreendendo uma série organizada de atos – preparatórios ou executivos – 

escalonada no tempo” 124. 

No caso da saúde, por exemplo, percebe-se que este requisito já foi cumprido pela 

CRFB/88, que em seu título VIII (Da Ordem Social) regulamenta a seguridade social e 

especificamente a saúde, através do Sistema Único de Saúde, implementado e ativo desde 

1990. O transporte, por sua vez, não conta com capítulo próprio no título dedicado à Ordem 

Social. A necessidade de existência de uma política pública própria para o direito ao 

transporte foi óbice à sua efetividade até a promulgação da Lei nº 12.587/2012, que 

estabeleceu uma política de mobilidade urbana, como já visto.  

A partir de então, diante da existência de condições ao menos legais e institucionais 

para o exercício do direito ao transporte, a falha do governante em garantir aos cidadãos a 

fruição desse direito gera a faculdade para os mesmo em exigir as prestações que constituem o 

direito ao transporte. Com a Lei de Mobilidade Urbana, a judicialização da demanda do 
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transporte não se sustenta inteiramente na aplicabilidade direta dos dispositivos da 

Constituição, mas pode contar com as disposições mais concretas da legislação 

infraconstitucional 125. 

3.3.2 O caráter subjetivo dos direitos constitucionais sociais 

Foi a já referenciada doutrina da efetividade que introduziu, no direito constitucional, 

o conceito de direito subjetivo, próprio da disciplina de teoria geral do direito, mas apropriado 

também pelo direito civil 126. O direito subjetivo é aquele que confere a seu detentor um poder 

de ação no sentido de satisfazê-lo, sempre havendo, do outro lado, um dever jurídico, o qual 

pode ser violado e, nesse caso, aplicado por meios coercitivos por conta da pretensão que 

surge ao titular. Nesse sentido, as normas constitucionais que preveem direitos subjetivos 

conferem aos seus destinatários a iniciativa de exigirem as prestações (negativas ou positivas) 

contidas nas normas, através do acionamento do Estado para que este intervenha na situação e 

garanta a aplicação da norma. 

Como a efetividade dos direitos subjetivos constitucionalmente previstos depende do 

direito de ação, percebe-se o lugar de destaque ocupado pelo Poder Judiciário para garantia do 

respeito à Constituição. É por causa da expectativa de que se poderá demandar do Judiciário a 

aplicação coercitiva do dispositivo constitucional que o direito ali previsto se torna direito 

subjetivo. 

Como já referenciado alhures, Ingo Wolfgang Sarlet afirma existir uma relação de 

dependência dos direitos sociais que estabelecem prestações do Estado em favor dos seus 

titulares e uma atividade infraconstitucional de regulamentação dessa atuação positiva estatal. 

Essa dependência dá causa a posicionamentos – minoritários na doutrina constitucional pátria 
127 – que negam aos direitos sociais de caráter prestacional a condição de direitos subjetivos, 

ou seja, negam a possibilidade de seu titular de demandar tais prestações em juízo. 

Ricardo Lobo Torres, por exemplo, critica a teoria da indivisibilidade dos direitos 

humanos, segundo a qual os direitos sociais seriam uma extensão dos direitos fundamentais 

individuais. Em passagem do texto, ele enumera falhas dessa corrente: 
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A tese da indivisibilidade dos direitos fundamentais chega a alguns impasses: não 
consegue resolver o problema da eficácia dos tais direitos fundamentais sociais sem 
a intermediação do legislador; banaliza a temática dos direitos da liberdade sem 
fortalecer a dos direitos da justiça; apóia-se na ideia de ‘justiça social’, que postula a 
distribuição da riqueza social entre classe, mas não leva à adjudicação de parcelas 
dessa riqueza a indivíduos concretos; tenta substituir as políticas públicas pela 
subsunção no processo judicia, atitude típica do bacharelismo; amortece a dimensão 
reivindicatória da cidadania; busca, enfim, a própria quadratura do círculo. 128 

Divergindo dessa corrente, Lobo Torres sustenta que os direitos sociais dependem da 

competência do legislador, pois na CF/88 as normas que tratam dessa matéria possuem 

natureza programática e carecem de eficácia vinculante. A dependência de atuação por parte 

do legislador decorre dos custos exigidos para defesa desses direitos. Sobre os direitos sociais 

na redação original da CF/88, o autor afirma: 

Por isso mesmo carecem de status constitucional, eis que a Constituição não se 
envolve com autorizações de gastos públicos nem se imiscui com problemas 
econômicos conjunturais, assuntos reservados com exclusividade à lei ordinária de 
cada qual das três esferas do governo. 129 

A doutrina dominante, portanto, vislumbra uma série de desafios impostos aos direitos 

sociais prestacionais, mas se posiciona a favor da possibilidade de extrair dos direitos sociais 

positivos um direito subjetivo individual, permitindo que o indivíduo pleiteie em juízo a 

prestação que a Constituição lhe promete. Como primeiro exemplo pode-se referenciar a 

doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, que, tratando da linguagem aberta e genérica 

das normas de justiça social na Constituição de 1967 (com redação de acordo com a Emenda 

nº 1/1969) assim se manifestou: 

Nem se diga que está em pauta conceito vago, fluido, impreciso e por isso carente de 
especificação legal. Já se anotou que os conceitos desta ordem são comuns nas 
regras jurídicas e têm, todos eles, um núcleo significativo extreme de dúvidas. Por 
isso ao Judiciário cabe conhecer de seu alcance para aplicação do direito no caso 
concreto. Não há supor que a inteligência judicial seja, de direito, e muito menos de 
fato, desamparada de luzes bastantes para extrair deste preceptivo a dimensão que 
tem. Falece razão lógica prestante para preservar ao Legislativo a compreensão de 
um mandamento constitucional e a assinatura de sua amplitude. 130 
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Embora os comentários sejam destinados a uma carta diferente, o tratamento fornecido 

aos direitos sociais positivos continua válido para o contexto da CRFB/88, afastando-se as 

críticas sobre a ausência de aplicabilidade e inexistência de direito subjetivo por conta do 

recorrente caráter vago das normas em comento. O fato de os direitos sociais constarem na 

constituição com conteúdo indeterminado não pode significar um obstáculo à concretização 

dos mesmos porque cabe justamente ao Judiciário determinar esse conteúdo no momento em 

que aplica as normas; na realidade, essa é sua atribuição essencial. Araken de Assis 131 

também entende que a indefinição das normas não inibe a eficácia dos direitos sociais uma 

vez que é a atuação do julgador que define concretamente o significado dos termos constantes 

da redação constitucional. O autor cita o art. 62, caput, da CF/88 como exemplo comparativo, 

pois este dispositivo prevê a adoção de medidas provisórias pelo Presidente da República “em 

caso de relevância e urgência”, dois conceitos que também são vagos e indeterminados, mas 

que nunca obstruíram a utilização desse instrumento legislativo. 

Na esteira do que foi sustentado por Bandeira de Mello sobre os conceitos vagos, 

imprecisos e fluidos dos direitos sociais, estes invariavelmente possuem um “núcleo 

significativo” que não permite controvérsias e que, portanto, pode ser aplicado diretamente, 

independentemente de qualquer atuação legislativa infraconstitucional. Freire de Carvalho 132 

reforça tal posicionamento doutrinário, apontando para a existência de um “mínimo de 

significação” das normas jurídicas de direitos sociais, que podem ser determinadas de acordo 

com os princípios e com as demais normas do ordenamento jurídico. Não se pode, segundo o 

autor, insistir pela necessidade de que o legislador ordinário complemente a norma 

constitucional de direito social – para esquadrinhar minuciosamente seu significado e alcance 

– quando há um significado central reconhecível na própria norma constitucional. Do 

contrário estar-se-ia oferecendo ao legislador infraconstitucional “o poder de modelar e 

adequar os fins previstos pela norma constitucional, fazendo, desse modo, tabula rasa da 

vontade do constituinte, expressa na norma” 133.  

Uma segunda linha de defesa do caráter subjetivo dos direitos sociais a prestações 

busca fundamento no §1º do art. 5º da CF/88, discordando do já referenciado posicionamento 

de Sarlet, segundo o qual este dispositivo consistiria em um princípio orientador da atuação 
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dos órgãos públicos. Entendimento do qual Adelmo Fionarelli Júnior 134 compartilha parte do 

pressuposto de que a CRFB/88 erigiu o Estado Democrático de Direito, que por sua vez tem 

nos direitos sociais uma das instituições fundamentais para o seu modelo de Direitos 

Constitucional. A efetivação dos direitos sociais é elemento básico para enfrentar o 

desequilíbrio econômico e a desarticulação social e se caracteriza pela realização concreta do 

conteúdo dos direitos previstos no art. 6º da Constituição atual. Em caso de ausência de 

condições para o efetivo exercício do direito social, o autor defende que ao Judiciário é 

cabível assegurar a fruição do objeto da prestação. Em suas palavras: 

(...) a combinação dos princípios da aplicabilidade imediata dos direitos 
fundamentais (art. 5º, §1º) e da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, inc. 
XXXV) autoriza o Poder Judiciário, à míngua de norma regulamentadora que 
viabilize o exercício dos direitos sociais, a disciplinar normativamente as condições 
de exercício desses direitos. 135 

Ainda quanto à inexistência de norma infraconstitucional regulamentadora de um 

direito social a prestações, pode-se apontar para a doutrina de Ruy Ruben Ruschel 136, para 

quem é perfeitamente possível pleitear-se pelo acesso imediato e concreto a qualquer direito 

fundamental (incluindo-se aí, obviamente, o direito social ao transporte) e ao julgador não 

cabe se abster de julgar por alegação de ausência de regulamentação. Nesse caso, estar-se-ia 

configurada hipótese de lacuna da lei e ao julgador caberia a tarefa de integração do direito 

através de analogia, costumes e princípios gerais do direito, de acordo com a determinação no 

art. 108 do atual CPC e art. 4º da LINDB. O autor arremata: “O julgador fará lei singular para 

o caso concreto, tarefa típica de todo magistrado” 137. 

A exposição dos posicionamentos acima demonstra como o conceito de direito 

subjetivo em relação aos direitos sociais está umbilicalmente ligado aos conceitos de eficácia 

e de efetividade das normas concernentes a tais direitos. Pode-se dizer que a efetividade 

dessas normas depende da capacidade de produzirem efeitos jurídicos e da possibilidade do 

Judiciário garantir o acesso aos seus objetos.  

Seguindo-se a doutrina majoritária a esse respeito, é possível perceber que, apesar de 

os direitos sociais prestacionais apresentarem maiores dificuldades para sua efetivação, isso 

não quer dizer que é impossível aos mesmos possuírem eficácia jurídica e social. Deve-se 

                                                           
134 FIONARELLI JÚNIOR, Adelmo. Op. cit. p. 24-27. 
135 Ibidem. p. 27. 
136 RUSCHEL, Ruy Ruben. A eficácia dos direitos sociais. In: Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande 
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137 Ibidem. p. 296. 
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adotar como pressuposto o dever de proteção e promoção da dignidade da pessoa humana 

constitucionalizada no art. 1º, inciso III da CF/88 e, a partir daí, procurar garantir tanto a 

eficácia quanto a efetividade de todos os direitos sociais e especificamente do direito ao 

transporte. 
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4 ENFRENTAMENTOS E LIMITES AO DIREITO AO TRANSPORTE 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O TRANSPORTE AUTOMOBILÍSTICO 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui como uma de suas diretrizes a 

“prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de 

transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado” (art. 6º, inciso II, da Lei 

12.587/2012), além do incentivo à integração entre modalidades de transporte urbano e a 

priorização da figura do pedestre. Esse projeto de mobilidade urbana veio como resposta a 

mais de meio século de domínio do automóvel como meio de transporte urbano. 

O modelo de planejamento urbano vigente no Brasil do século XX conferia aos meios 

de transporte motorizados privado papel central na mobilidade. A distribuição da 

infraestrutura de mobilidade e dos bens urbanos valoriza acentuadamente o emprego de 

automóveis particulares, de forma que a mobilidade urbana acaba por depender dessa 

modalidade de transporte, o que traz consequências negativas do ponto de vista dos 

indivíduos que habitam a cidade. Nesse sentido, é útil referenciar Jan Gehl, quem explica três 

dimensões do planejamento urbano, cada qual com regras e critérios de qualidade próprios 138. 

A primeira dimensão enxerga a cidade como um todo, vista de cima, de uma forma 

distanciada, dividida em bairros, funções e vias de tráfego. Uma segunda dimensão, ou escala, 

adota a perspectiva das construções e pensa a cidade no sentido de organizar o espaço público 

e os edifícios. A terceira e última escala é a da “paisagem humana” e enxerga a cidade do 

ponto de vista das pessoas que circulam pelos locais. 

O autor defende um modelo ideal de planejamento urbano onde as três escalas são 

tratadas em conjunto e se fundem, de forma que a cidade seja funcional, de um ponto de vista 

macro, ao mesmo tempo em que se mostre convidativa para as pessoas transitarem. Contudo, 

denuncia o domínio de um modelo de planejamento pautado apenas pela visão afastada e 

impessoal, que prioriza edifícios e tráfego de veículos, enxergando no automóvel o meio de 

transporte por excelência. O plano urbano de Brasília, idealizado e concretizado em 1956, é 

citado como o maior exemplo desse equívoco de pensar a cidade a partir dos automóveis. 

Segundo Gehl: “Infelizmente, a síndrome de Brasília, na qual as duas escalas maiores são 
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utilizadas enquanto se descarta a escala menor, espalhou-se como um princípio de 

planejamento” 139.  

Para entender a proeminência do automóvel nos planos de mobilidade urbana das 

cidades brasileiras deve-se voltar para a Política Industrial Automobilística implementada no 

governo de Juscelino Kubitschek. O referido presidente havia tomado para si os objetivos de 

integrar as diversas regiões do Brasil e acelerar o desenvolvimento econômico através da 

implantação de novas indústrias, propondo o plano de fazer em cinco anos o que normalmente 

levaria cinquenta 140. 

O plano de governo de JK ficou conhecido como Plano de Metas e consistia em um 

documento essencialmente econômico voltado ao aprofundamento do processo de 

industrialização. Era dividido em 30 metas, das quais sete tratavam do tema “transportes” 

(metas 6 a 12) 141 dentre outras áreas como educação, indústria, energia e alimentação. A meta 

8, por exemplo, era a pavimentação asfáltica de 5.000 quilômetros de rodovias, e a meta 9 

previa a construção de outros 12.000 quilômetros de rodovias. 

Como país não possuía uma reserva interna suficiente para arcar com os elevados 

custos dos planos de desenvolvimento, o caminho tomado foi no sentido de atrair o capital 

estrangeiro, incentivando a vinda de multinacionais ao Brasil. Dessa forma, a instalação de 

empresas como Ford, General Motors, Mercedes-Benz e Volkswagen alavancaram o 

desenvolvimento industrial brasileiro. A escolha por grandes montadoras de automóveis 

evidenciava a eleição dessa modalidade de transporte como instrumento da prometida 

integração nacional 142. 

O plano se mostrava coeso, pois as metas de desenvolvimento e integração do país 

eram alcanças por investimentos no mesmo setor: o automobilístico. Além disso, o 

desenvolvimento da indústria nacional, focada no mercado de automóveis, era 

complementado por grandes investimentos na construção de uma rede de rodovias 

interligando o país, e a existência dessa infraestrutura confirmava o automóvel como meio 

eficaz de locomoção, tanto urbana quanto entre regiões. 

Com o crescimento populacional e o processo de desenvolvimento urbano 

experimentado no período subsequente, a prevalência do automóvel tornou ultrapassada a 

                                                           
139 Ibidem. p. 197. 
140 MOREIRA, Vânia Maria Losada. Os anos JK: industrialização e modelo oligárquico de desenvolvimento 

rual. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (Organização). O brasil republicano: o 
tempo da experiência democrática. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 157. 

141 Ibidem. p. 159-160. 
142 Ibidem. p. 162-165. 
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infraestrutura e problemático o planejamento urbano, incapaz de atender às necessidades de 

locomoção da população.  

Essa situação de insuficiência ainda viria a ser agravada por políticas governamentais 

criadas na década de 90 do século passado, voltadas ao estímulo da compra de carros, como a 

desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Em 1990 o tributo foi 

reduzido, de 20% para 0,1% para carros com motor 1.0 (segmento de carros populares) e 

passou os anos seguintes variando, havendo períodos de alíquota zero. A mesma política foi 

aplicada em relação a outros tipos de veículos, como resposta do Governo à crise mundial de 

2008, para manter o mercado de consumo de carros aquecido 143. Outras políticas que levaram 

ao aumento do número de automóveis em circulação tomaram a forma de leis de incentivos 

fiscais e desoneração de encargos trabalhistas que beneficiam empresas do transporte urbano, 

assim como normas que levavam à redução no preço de combustíveis 144 e a facilitação no 

acesso ao crédito para compra de automóveis 145. 

O resultado de décadas de protagonismo do automóvel nas políticas de transporte pode 

ser conferido com o crescimento da frota em circulação no Brasil. Em 1960 havia 480 mil 

automóveis em circulação 146, número que aumentou para 39,8 milhões de unidades em 2011, 

ano imediatamente anterior à entrada em vigor da lei que instituiu o PNMU 147. Para efeito de 

comparação, a frota de ônibus neste mesmo ano era de 486 mil unidades. O Brasil também se 

tornou o quarto maior produtor de automóveis do mundo, tendo o setor dobrado de tamanho 

entre 2002 e 2014 148. 

Dados do IPEA de 2012 reforçam o diagnóstico de uma permanência da imagem do 

automóvel como solução de mobilidade. Indicadores de mobilidade urbana daquele ano 

mostram a tendência de aumento expressivo na taxa de motorização da população: em 2008, o 

percentual de lares com automóvel ou motocicleta era de 45%, aumentando para 54% em 

2012 149. 

Conforme já exposto, os esforços do Poder Público na questão da mobilidade eram 

voltados à acomodação das crescentes necessidades do transporte automobilístico e há muito 

                                                           
143 OLIVEIRA, Antônia Maria de Fátima; et al. (coord). O desafio da mobilidade urbana. Câmara dos 

Deputados, Centro de Estudos e Debates Estratégicos, Consultoria Legislativa; relator Ronaldo Benedet. 
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144 Ibidem. p. 47. 
145 Ibidem. p. 101. 
146 Ibidem. p. 98. 
147 Dados obtidos junto ao DENATRAN. Disponível em: <http://www.denatran.gov.br/estatistica/237-frota-

veiculos>. Acessado em 5 fev. 2018. 
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PNAD 2012. Brasília: Ipea, 2013. p. 3. 
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são insuficientes para atender à demanda por mais e mais veículos motorizados individuais. 

Por outro lado, os dados do IPEA revelam que ainda hoje, praticamente metade dos 

domicílios brasileiros não conta com veículos motorizados e depende do sistema de transporte 

público. 

Verifica-se assim uma situação em que são exigidos grandes investimentos apenas 

para mitigar problemas ocasionados pelo modelo de priorização do automóvel,  

Afinal, a abertura e duplicação de vias, e a construção de pontes, viadutos e túneis 
nunca foram ou serão suficientes para assegurar mobilidade satisfatória à minoria 
motorizada e ao restante da população que depende do transporte público. A 
implantação da infraestrutura sempre favoreceu o veículo individual, seja em 
extensão, seja com vias de largura favoráveis ao estacionamento, que é gratuito na 
maior parte das cidades brasileiras. 150 

Tais medidas, além de sempre se mostrarem incapazes de resolver de maneira 

duradoura os problemas decorrentes do excesso de veículos na cidade, esgotam os recursos 

disponíveis pelo Poder Público, em prejuízo ao sistema de transporte coletivo. As cidades se 

estruturaram para garantir aos carros maior fluidez na circulação e comodidade no 

estacionamento, enquanto que o transporte público enfrenta um histórico de dificuldades na 

obtenção de prioridade no uso de vias e criação de sistemas integrados com outras 

modalidades (metrô, trens, barcas etc). Alexandre Gomide resume esse desequilíbrio: 

O principal efeito disso tudo é que, enquanto uma minoria detentora de meios 
individuais de transporte conta com melhores condições de deslocamentos nas 
cidades, a maioria que depende do transporte coletivo se vê sem alternativas, diante 
de um transporte público caro e de baixa qualidade. 151 

Diante desse cenário, deve-se ultrapassar a ótica do transporte motorizado individual 

como solução de mobilidade, posto que ela coloca o interesse privado daqueles com 

capacidades econômicas de manter esse tipo de transporte acima do interesse público de 

garantir maior mobilidade urbana a todos. As políticas de aquecimento da indústria 

automobilística insistem em um modelo de planejamento urbano que já se mostra esgotado, 

onde os bens e serviços das cidades são espalhados, restando um bem distante no outro, numa 

tentativa de distribuir melhor o fluxo de automóveis em um espaço territorial mais amplo. 

Contudo, essa solução acaba por tornar ainda mais necessário o automóvel, por conta das 
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grandes distâncias que devem ser percorridas de um local a outro, e dificultar ainda mais a 

acessibilidade por parte daqueles que dependem do transporte coletivo 152. 

Resta demonstrada, assim, a importância das já mencionadas diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, caracterizadoras de um modelo de desenvolvimento urbano 

que rompe com a lógica do “automóvel em primeiro lugar”. São diretrizes que levam a uma 

política integrada de valorização do transporte não motorizado e do transporte público 

coletivo. Trata-se de política adequada aos desafios de reversão do quadro de caos nos 

trânsitos dos centros urbanos e de mitigação dos seus efeitos negativos na mobilidade, 

acessibilidade e impacto ambiental, que inclusive já vem sendo aplicada em outras 

localidades. 

Um exemplo bem sucedido pode ser encontrado na cidade de Londres, que instituiu 

um sistema de pedágio para acesso ao centro por meio de automóvel, no ano de 2002. Com 

essa medida, o tráfego de carros na região diminuiu em prol de um crescimento na procura 

pelo sistema público de transporte, o que ocasionou a redução em mais de 30% nos 

congestionamentos 153. O sucesso dessa política levou à implementação de um novo pedágio, 

imposto dessa vez a veículos considerados “mais poluentes”, pois fabricados antes de 2006 e 

que não possuem tecnologias de redução na emissão de poluentes na atmosfera 154. Essa nova 

medida demonstra a preocupação do Poder Público local também com a qualidade do ar e 

seus reflexos na saúde pública. 

Já em Copenhague seguiu-se caminho diverso, mas que também mostrou resultados 

interessantes. A partir da década de 1970 a cidade passou a se reestruturar em torno da 

bicicleta como meio de transporte preferencial, através da implantação de um sistema 

harmônico de ciclovias que abrangem toda a cidade 155 com ampla integração a outros meios 

de transporte, tanto coletivos quanto individuais. Com o gradual aumento no uso de bicicletas, 

os investimentos passaram a ampliar os espaços dedicados às mesmas, sacrificando os 

espaços originalmente destinados a automóveis, em um movimento diametralmente oposto ao 

que comumente se verifica em cidades brasileiras: “O princípio é fazer com que o tráfego de 

bicicletas seja seguro de porta a porta em toda a cidade” 156. 
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Como último exemplo válido para comprovação da viabilidade de concretização das 

diretrizes do PNMU, menciona-se recente política a ser implementada na Alemanha: 

BERLIM — A Alemanha, conhecida pela sua poderosa indústria automotiva, está 
propondo uma medida radical para reduzir os congestionamentos e as emissões 
de gases-estufa. Até o fim do ano, cinco cidades irão oferecer transporte público 
gratuito, num projeto piloto que pode ser expandido para todo o país. A ideia é 
incentivar a população a deixar os carros nas garagens. 157 

Essa política conjuga os objetivos de valorização da mobilidade urbana por meio de 

transporte coletivo e redução do impacto ambiental, consistindo ainda mais uma 

demonstração da possibilidade de oferecimento do serviço de transporte público com tarifa 

zero. 

Os exemplos mencionados representam caminhos possíveis para que o Estado 

brasileiro mitigue as consequências negativas de décadas de subordinação nos interesses de 

grande parte da sociedade, dependente dos sistemas de transporte público coletivo, aos 

interesses de parcela privilegiada por ser detentora de meios próprios de locomoção. 

4.2 DIREITO AO TRANSPORTE E INCLUSÃO SOCIAL 

O predomínio dos modelos de planejamento urbano voltados ao incentivo do uso de 

automóveis particulares denota que a escolha realizada pelo Poder Público foi no sentido de 

priorizar as necessidades de acessibilidade e mobilidade de um determinado recorte social, de 

parcela com poder aquisitivo mínimo para arcar com os custos da manutenção de uma 

modalidade particular individual de transporte. Evidencia-se assim não apenas a relação entre 

poder aquisitivo e acessibilidade, como também a relação entre poder aquisitivo e capacidade 

de apresentar demandas por maior efetividade do direito de locomoção e de ter tais demandas 

atendidas pelo Poder Público, o que leva à conclusão de que o transporte também pode ser 

fator de inclusão ou exclusão social. Para comprovar essa proposição é preciso iniciar com a 

abordagem do que venha a ser exclusão social. 

O seu contrário, a inclusão social, possui íntima ligação com a cidadania, que pode ser 

entendida conforme expor José Murilo de Carvalho como um “fenômeno complexo e 
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historicamente definido” 158 o que ressalta sua evolução cronológica e o fato de possuir várias 

dimensões independentes, ou seja, que podem se fazer presentes sem as demais. O autor 

prossegue: 

Tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. O 
cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. Cidadãos incompletos 
seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos. Os que não se beneficiassem 
de nenhum dos direitos seriam não cidadãos. 159 

Nesse contexto, as dimensões da cidadania se confundem com as dimensões de 

direitos fundamentais, sendo os direitos civis relativos à liberdade individual, que garante a 

propriedade, a igualdade perante a lei, o devido processo legal etc. Direitos políticos são 

aqueles que permitem ao indivíduo participar do governo da sociedade, consubstanciados no 

direito ao voto, à organização política em partidos e à candidatura a cargos públicos eletivos. 

Por fim, os direitos sociais têm como função a garantia da participação do indivíduo na 

riqueza coletiva, a redução das desigualdades materiais e promoção da justiça social. 

É a consagração dessas dimensões de direitos em etapas que revela o caráter histórico 

da cidadania, o qual não pode ser encarado como uma marcha constante em linha reta, 

segundo Carvalho 160. Em verdade, o processo evolutivo do fenômeno da cidadania, em cada 

Estado-Nação, pode ocorrer por caminhos diversos, assim como pode haver desvios e 

retrocessos. No caso brasileiro, o autor aponta para peculiaridades importantes, como a maior 

valorização da dimensão de direitos sociais, que também foram os primeiros a serem 

devidamente desenvolvidos, por conta dos avanços experimentados no período entre 1930 e 

1945, principalmente relativos à legislação trabalhista e previdenciária, que resistiram a 

períodos de grandes retrocessos de direitos civis e políticos 161. Nas palavras do autor: “Os 

trabalhadores foram incorporados à sociedade por virtude das leis sociais e não de sua ação 

sindical e política independente. Não por acaso, as leis de 1939 e 1943 proibiam as greves” 
162. 

A Constituição de 1988 seguiu a tendência de valorização dos direitos sociais, 

expressamente integrados aos direitos fundamentais. Contudo, esse reconhecimento não 

repercutiu como se esperava, pois não foi acompanhado pela efetividade e seu exercício em 
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relação a áreas como saúde, trabalho, educação e lazer enfrentou grandes entraves por conta 

das desigualdades sociais que persistem desde o período colonial 163.  

Dessa forma, tem-se que a cidadania é o pleno gozo de direitos civis, políticos e 

sociais. A fruição destes últimos depende da capacidade de acessibilidade por parte da 

população, uma vez que os serviços são disponibilizados em locais específicos espalhados 

pela cidade e demandam deslocamentos constantes. Já os desafios para expansão e 

fortalecimento da acessibilidade passam pelo exercício de uma cidadania ativa, que pressupõe 

acesso à informação e participação popular na definição das prioridades e implementação de 

políticas. 

Quando se verifica uma situação de negação estrutural dos direitos sociais, de 

impossibilidade de reivindicá-los, de falta de participação política, pode-se falar também em 

negação ao menos parcial da cidadania, o que nos leva ao tema da exclusão social. As 

diversas perspectivas existentes impedem a escolha de um conceito sem antes analisar alguns 

enfoques diferentes. Gilberto Dupas, por exemplo, aponta para a enorme complexidade em 

distinguir o sentimento de exclusão que alguns indivíduos experimentam (v.g. analfabetos, 

viciados, delinquentes) de um critério objetivo para identificar a exclusão efetiva 164. 

A opção do referido autor para conferir objetividade à identificação de situação de 

exclusão social é utilizar um recorte econômico. Para ele, a pobreza, entendida como 

“incapacidade de renda própria para satisfazer às necessidades básicas” 165 é dimensão 

fundamental da exclusão social. O critério não está imune a críticas, já que a definição da 

linha da pobreza também carrega certo nível de arbitrariedade; até mesmo o conceito de 

“necessidades básicas” sofre influência de critérios subjetivos em cada sociedade, 

determinados por questões culturais ou por padrões de consumo ditados pela mídia de massa.  

Alexandre Gomide apresenta conceito próprio de pobreza, que amplia a definição 

fornecida por Gilberto Dupas: 

A pobreza é um fenômeno de várias dimensões. Não é apenas insuficiência de renda 
para que uma família satisfaça suas necessidades básicas (como moradia, vestuário, 
alimentação), mas também a privação do acesso aos serviços essenciais (educação, 
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saúde, transporte coletivo, por exemplo) e aos direitos sociais básicos (trabalho, 
moradia, seguridade social, entre outros). 166 

Mesmo comportando certo grau de indefinição, o critério da pobreza seria útil porque, 

independentemente da forma como cada sociedade o define, ao fazê-lo também estabelece o 

critério para o recebimento de ajuda do Estado. 

Aldaíza Sposati, por sua vez, aponta para o fato de que a exclusão social não é um 

fenômeno novo, mas sim intimamente ligado ao processo de produção capitalista 167. A 

exclusão, nesse sentido, não é uma condição individual, mas sim coletiva.  

Contudo, desde o final do século XX a exclusão social assumiu um viés de ruptura do 

modelo implantado pelo Estado de Bem-Estar Social presente nos países de Primeiro Mundo, 

depois da 2ª Guerra Mundial. Esse modelo era baseado na universalização da condição de 

cidadania e na responsabilidade social do Estado para com necessidades que antes eram vistas 

como de responsabilidade de cada indivíduo. 

Nesse sentido, a autora defende que a exclusão social é a negação da cidadania 168. 

Conduto, exclusão social não é sinônimo de pobreza, sendo necessário analisar a primeira 

para além da dimensão material e econômica: 

Por conter elementos éticos e culturais, a exclusão social se refere também à 
discriminação e a estigmatização. (...) Consequentemente, pobre é o que não tem, 
enquanto o excluído pode ser o que tem sexo feminino, cor negra, opção 
homossexual, é velho etc. A exclusão alcança valores culturais, discriminações. 169 

Em termos gerais, pode-se dizer que o rompimento da cidadania que marca o 

fenômeno atual da exclusão social é caracterizado pela imposição de limites no acesso a 

serviços essenciais e também no exercício de direitos sociais. 

Referindo-se especificamente ao contexto brasileiro, Sposati ressalta que não se pode 

falar em ruptura porque não houve a perda da universalidade da cidadania, uma vez que a 

sociedade brasileira nunca consagrou a cidadania de maneira universal; faltaria, portanto, um 

referencial para se comparar a situação verificada a partir do final do século XX 170. O Brasil 

é uma sociedade desigual na qual predomina uma cultural patrimonial que divide as pessoas 

                                                           
166 GOMIDE, Alexandre. Transporte urbano e inclusão social: elementos para políticas públicas. Brasília: IPEA, 

2003. p. 7. 
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168 Ibidem. p. 3. 
169 Ibidem. p. 3. 
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em proprietárias e não proprietárias e que rebaixa da condição de humanidade a níveis 

mínimos, de forma que, a rigor, a exclusão social seria uma condição genérica de todos que 

não fazem parte da elite. 

De forma a conferir formas concretas para se identificar cenários de exclusão social, a 

autora escolheu trabalhar com quatro conceitos referenciais para inclusão, através dos quais se 

poderia falar em exclusão. São eles: autonomia, qualidade de vida, desenvolvimento humano 

e equidade 171. O conceito de qualidade de vida possui especial relevância e é definido como a 

democratização dos acessos às condições necessárias para preservação do homem, dotado de 

dignidade. Ele permite identificar, como situação de exclusão social, a vida urbana precária, 

provocada pela segregação espacial da pobreza, com ausência de infraestrutura e baixa 

possibilidade de utilização dos serviços públicos. 

Nesse sentido, a exclusão social pode se manifestar também espacialmente, através da 

segregação urbana, em que os locais que permitem maior fruição de bens e infraestrutura são 

economicamente valorizados e, portanto, exclusivos de uma pequena parcela detentora de 

condições. A exclusão verificada em relação aos meios de locomoção urbana se repete em 

relação ao acesso a bens e serviços na cidade. 

Entretanto, a segregação urbana não se resume a uma questão de como as “áreas de 

pobreza” se distribuem no espaço da cidade, ou ao quão próximos ou quão distantes 

fisicamente são essas áreas de outros espaços da cidade. A noção de segregação diz respeito a 

uma relação social entre os locais e a dinâmica da cidade. Ou seja, a segregação urbana 

representa a desvantagem em relação às desiguais condições de acesso aos espaços, bens e 

serviços da cidade 172. 

As favelas da cidade do Rio de Janeiro são exemplos bem conhecidos de segregação 

urbana. Apesar de muitas se localizarem em regiões bastante valorizadas do território urbano, 

seus habitantes vivem em condições precárias de acesso a bens e serviços públicos, sem 

contar com infraestrutura que atenda às suas necessidades. Alexandre Gomide expõe a 

situação da seguinte forma: 

O atual processo de urbanização, caracterizado pela ocupação das periferias urbanas, 
aumenta consideravelmente a necessidade de transporte e a oferta de serviços 
públicos, os quais frequentemente não suprem a demanda adequadamente. Como 
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resultado tem-se os mais pobres segregados espacialmente e limitados em suas 
condições de mobilidade. 173 

No contexto de segregação urbana, a questão do transporte ganha peso, pois está 

diretamente ligada à renda. Dados de 2002 174 demonstraram que pessoas com renda familiar 

acima de 20 salários mínimos mensais realizavam, em média, três deslocamentos por dia. Em 

comparação, quando a renda mensal ficava abaixo de 3 salários mínimos, a pessoa fazia em 

média 0,85 deslocamentos diários, o que demonstra limitação no índice de mobilidade e 

ausência de condições para realização de deslocamentos importantes para acesso, entre outros, 

a serviços básicos. 

Outra pesquisa revela que o transporte público compromete 3% da renda familiar 

brasileira, considerando a média geral do país. Quando se detém sobre os 10% mais pobres, o 

valor cresce para 13,5% demonstrando que o peso dos gastos com transportes públicos é 

quatro vezes maior para a parcela mais pobre da população 175. A pesquisa revelou ainda que, 

um terço da população mais pobre não consegue pagar pelo sistema de transporte público.  

Nesse contexto, a forma como a questão da mobilidade urbana é tratada pelo Estado 

pode agravar ou mitigar as situações de exclusão. Considerando o caráter de “direito meio” do 

transporte em relação a outros direitos sociais, a priorização da mobilidade urbana surte ainda 

o efeito de garantir acessibilidade a bens e serviços da cidade, efetivando os demais direitos e 

favorecendo o objetivo constitucional de redução das desigualdades sociais. Nesse sentido se 

manifesta Gomide: 

A existência de um serviço de transporte coletivo acessível, eficiente e de qualidade, 
que garanta a acessibilidade da população a todo o espaço urbano, pode aumentar 
consideravelmente a disponibilidade de renda e tempo dos mais pobres, propiciar o 
acesso aos serviços sociais básicos (saúde, educação, lazer) e às oportunidades de 
trabalho. Nesse sentido se entende o transporte coletivo como importante 
instrumento de combate à pobreza urbana e de promoção da inclusão social. 176 

Por outro lado, o efeito contrário também é possível, com a falta de planejamento, a 

má gestão e a operação deficitária do serviço de transporte público coletivo prejudicando a 

inclusão social. Este, portanto, é mais um viés no qual se identifica a necessidade de 
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implantação e expansão de políticas públicas que retirem barreiras físicas e econômicas do 

acesso ao serviço de transporte público coletivo e promovam a mobilidade urbana de maneira 

geral. 

4.3 A RELAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS E O PRINCÍPIO DA RESERVA DO 

POSSÍVEL 

Os temas da fundamentalidade dos direitos sociais e do caráter subjetivo dos mesmos, 

que permite sejam eles demandados em juízo, já foram devidamente abordados nos tópicos 

2.1 e 3.3 do presente trabalho. Opta-se por voltar parcialmente ao tema no presente tópico 

para adentrar no ponto específico do conflito entre o reconhecimento do transporte enquanto 

direito fundamental, ligado ao mínimo existencial, e o princípio da reserva do possível. A 

análise da questão neste momento possui a vantagem de contar com a exposição da 

importância do sistema de transporte público coletivo para a mobilidade urbana, que serve 

inclusive de bandeira para a atuação de movimentos sociais. De igual modo, a análise dos 

dispositivos constitucionais e legais que regulam esse serviço público e de sua relevância para 

a inclusão social permite situar com mais precisão os elementos que são levados à apreciação 

judicial. 

Dessa forma, a partir de um amplo contexto fático e jurídico do direito ao transporte, é 

possível analisar melhor os cenários de eventuais judicializações do transporte, compensando, 

para tanto, pontuais retornos a aspectos já abordados no trabalho. Antes de se adentrar 

especificamente na abordagem do princípio da reserva do possível, faz-se necessário tratar do 

princípio do mínimo existencial. 

No final da década de 1990 a doutrina nacional toma conhecimento e passa a trabalhar 

com teorias que tratam do conceito de mínimo existencial. Sem pretensão de exaustão, é útil 

referenciar alguns posicionamentos específicos para que se tenha múltiplos enfoques do 

conceito de mínimo existencial. Percebe-se, de antemão, que todos trabalham com a 

correlação direta entre mínimo existencial e dignidade da pessoa humana, pois estes conceitos 

são considerados indissociáveis. 

Segundo Ana Paula de Barcellos “o chamado mínimo existencial, formado pelas 

condições materiais básicas para a existência, corresponde a uma fração nuclear da dignidade 
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da pessoa humana à qual se deve reconhecer a eficácia jurídica positiva ou simétrica” 177. A 

autora reconhece a existência de um núcleo da dignidade da pessoa humana, ao qual ela 

confere eficácia jurídica positiva. Assim é que para garantir educação fundamental, saúde 

básica, assistência aos desamparados e acesso à justiça, pode-se demandar judicialmente, pois 

estes elementos formam uma condição mínima que não comportam omissão ou rejeição.   

Gustavo Amaral trabalha com a diferenciação entre direitos humanos e direitos 

fundamentais. Para ele “direitos humanos” são aqueles ligados à dignidade da pessoa humana 

e que por isso são independentes de positivação. Sem desconsiderar as diversas teorias sobre 

os direitos fundamentais, o autor apresenta pensamento próprio em que defende que os 

direitos fundamentais são simplesmente direitos humanos positivados, que possuem natureza 

jurídica própria, não se confundindo as categorias do direito privado. Para este autor, os 

direitos fundamentais conferem ao indivíduo “um status jurídico no qual lhe é facultado 

formular pretensões perante o Estado, pretensões essas que podem dirigir-se a uma abstenção 

estatal (pretensão negativa) ou a uma ação do Estado (pretensão positiva)” 178.  

Não se pode olvidar do posicionamento de Ingo Sarlet sobre o tema, que identifica 

uma série de aspectos controversos na vinculação dos direitos sociais com a noção de mínimo 

existencial. O autor remete às discussões doutrinárias da Alemanha como berço da noção de 

direito fundamental a condições materiais que assegurem uma vida digna 179. O autor acha 

proveitoso abordar a distinção do mínimo existencial em termos de conteúdo e de alcance. 

Assim, haveria um aspecto do mínimo existencial ligado ao mínimo fisiológico que diria 

respeito a “condições materiais mínimas para uma vida condigna, no sentido da proteção 

contra necessidades de caráter existencial básico” 180 e equivaleria ao conteúdo essencial do 

mínimo existencial. Haveria também um segundo aspecto, chamado de mínimo existencial 

sociocultural, ligado à participação do indivíduo na vida social e cultural em condições de 

igualdade. 

Posicionando-se no assunto, o autor defende que o mínimo existencial não pode ser 

confundido com condições materiais básicas de sobrevivência, visto que o conceito está 

atrelado ao valor da vida humana digna, e não apenas da vida humana, considerada enquanto 
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mera sobrevivência. Para o autor o conceito tem a ver com uma vida com “certa qualidade” 
181 e é esse patamar mínimo que o Estado deve tanto abster-se de retirar do indivíduo quanto 

assegurar positivamente, através de prestações materiais. 

Prossegue defendendo a independência do direito fundamental do mínimo existencial 

em relação a uma expressa previsão na Constituição. Isso porque a garantia do mínimo 

existencial é consequência da proteção à vida e à dignidade da pessoa humana. Referindo-se 

diretamente à Constituição brasileira, que também não possui previsão expressa do conceito 

de mínimo existencial: 

os próprios direitos sociais específicos (como a assistência social, a saúde, a 
moradia, a previdência social, o salário mínimo dos trabalhadores, entre outros) 
acabaram por abarcar algumas das dimensões do mínimo existencial, muito embora 
não possam e não devam ser (os direitos sociais) reduzidos pura e simplesmente a 
concretizações e garantias do mínimo existencial, como, de resto, já anunciado. 182 

De todo caso, conforme sugere o autor, o reconhecimento de um direito fundamental 

ao mínimo existencial deve ser considerado em uma função dupla: a de condição e limite da 

democracia. Nesse contexto a garantia do mínimo existencial deve ser mantida a salvo de 

qualquer intervenção por parte do Estado, ou mesmo da sociedade, no que o autor chama de 

“trunfo contra a maioria” referenciando Dworkin 183. O mínimo existencial funciona, assim, 

como um limite ao legislador e seu desrespeito pode fundamentar até mesmo da 

inconstitucionalidade material de ato legislativo. 

Em outro trabalho, Ingo Sarlet aborda o que ele chama de “direitos fundamentais 

sociais” e vincula à ideia de direitos fundamentais como direitos a prestações, em distinção 

aos que ele chama de “direitos de defesa”. Nas palavras do autor: 

enquanto os direitos de defesa se identificam por sua natureza preponderantemente 
negativa, tendo por objeto abstenções do Estado, no sentido de proteger o indivíduo 
contra ingerências na sua autonomia pessoal, os direitos sociais prestacionais 
(portanto, o que está em causa aqui é precisamente a dimensão positiva, que não 
exclui uma faceta de cunho negativo) têm por objeto precípuo conduta positiva do 
Estado (ou particulares destinatários da norma), consistente numa prestação de 
natureza fática. Enquanto a função precípua dos direitos de defesa é a de limitar o 
poder estatal, os direitos sociais (como direitos a prestações) reclamam uma 
crescente posição ativa do Estado na esfera econômica e social. 184 
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Por causa do seu objeto, os direitos sociais prestacionais possuem relevante dimensão 

econômica, pois a atuação positiva do Estado demanda recursos públicos para sua 

implementação. Essa constatação leva necessariamente ao problema da disponibilidade de 

recursos, materiais e humanos, e da capacidade jurídica do Estado em dispor de tais recursos, 

o que representa um limite de eficácia aos direitos sociais prestacionais. Esse limite de 

eficácia recebeu pela doutrina a denominação de reserva do possível. 

Ricardo Lobo Torres enfrenta a questão da reserva do possível ao abordar os 

problemas existentes para a efetivação de direitos sociais, e percebe que esse processo de 

efetivação possui duas fases distintas, uma relativa à promulgação da Constituição de 1988 e 

outra concernente ao período que teve início com uma série de emendas constitucionais 

criadas no governo de Fernando Henrique Cardoso, que seguiu no governo de Luis Inácio 

Lula da Silva. 

Por volta de meados da década de 1990 ocorreram algumas significativas 

modificações constitucionais e legais que alteraram o panorama dos direitos sociais. No 

âmbito constitucional, através da EC nº 29/2000, houve a vinculação de receitas da União, 

Estados e Municípios a ações e serviços públicos de saúde. Já no plano infraconstitucional o 

autor chama atenção para leis que regulamentaram o Sistema Único de Saúde (Lei 

8.080/1990) e a Agência Nacional de Saúde (Lei 9.961/2000) e leis de fornecimento de 

medicamentos (a exemplo da Lei 9.313/96). Mesmo sem menção expressa do autor, poder-se-

ia incluir nesse grupo o Estatuto da Cidade a Lei de Mobilidade Urbana, que regulamentaram 

as questões relativas a planejamento urbano e política urbana de transporte e mobilidade. 

Embora reconheça avanços no campo da doutrina, Lobo Torres entende essas leis e 

alterações na CF/88 trouxeram uma “zona de penumbra” que ainda permanece, relativa à falta 

de definição de um limite claro entre mínimo existencial e direitos sociais, causando confusão 

sobre os casos em que o Estado é obrigado a prever, implementar e entregar prestações 

públicas. Essa situação levou ao que o autor chama de “judicialização da política 

orçamentária”, onde o Poder Judiciário fundamenta sua intervenção em uma interpretação 

literal do texto constitucional para conceder individualmente prestações estatais. Para o autor, 

“A pretensão do cidadão é à política pública e não à adjudicação individual de bens públicos” 
185. 

Lobo Torres defende que, ao contrário do campo do mínimo existencial, as prestações 

relativas a direitos econômicos e sociais se submetem à discricionariedade da Administração 
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ou do Legislativo. Admite, contudo, que no campo das prestações de alguns direitos 

fundamentais mostra-se difícil distinguir com qual das situações se está trabalhando, 

justamente porque as alterações mencionadas, em especial a EC 29/2000, “mesclaram” os 

direitos sociais com o mínimo existencial. 

A saída apontada para esses casos é que o Poder Judiciário se limite a obrigar o Estado 

à implementação de políticas públicas. Entretanto, a prática demonstra que os magistrados 

brasileiros insistem em ultrapassar esse limite e em conceder bens públicos individualizados 

como remédios, tratamentos e internações 186. Isso faz com que a renda pública seja gasta com 

o que o autor chama de “elite” ou seja, uma pequena parcela de jurisdicionados que possuem 

conhecimento e acesso aos meios de impugnação judicial, o que dificulta ainda mais a 

implementação de políticas públicas que visam a concessão de bens públicos de forma ampla 

e genérica. 

Nessa mesma linha, Ana Paula da Barcellos expõe a impossibilidade do juiz apreender 

toda a realidade da ação estatal em uma demanda individual. A sua preocupação com o caso 

concreto, denominado pela autora de “micro-justiça” inevitavelmente faz com que o 

magistrado ignore outras necessidades importantes que pesam na administração de recursos 

limitados para implementação de políticas públicas, com alcance amplo 187. 

Também acusando a existência de uma “elite”, Barcellos afirma que nem todas as 

demandas individuais por bem ou serviço relativo a direito fundamental envolvem pessoas de 

classes menos favorecidas, o que agrava ainda mais a distorção do sistema, que pretere 

políticas públicas na alocação de recursos para atender às demandas das pessoas que se 

encontram em posição privilegiada de informação e organização. 

Na percepção de Lobo Torres, a atuação do Poder Judiciário em matéria de direitos 

sociais tem desconsiderado o conceito de reserva do possível enquanto instrumento de 

garantia do equilíbrio orçamentário. Em suas palavras:  

Se não prevalece o princípio da reserva do possível sobre o direito fundamental ao 
mínimo existencial, nem por isso se pode fazer a ilação de que não deve ser 
observado o princípio da reserva do orçamento. A superação da omissão do 
legislador ou da lacuna orçamentária deve ser realizada por instrumentos 

                                                           
186 Ibid. p. 82. 
187 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 

fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático, In: Ingo Sarlet e 
Luciano Timm. Direitos Fundamentais, Orçamento e ‘reserva do possível’. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2008, p. 127. 



82 

orçamentários, e jamais à margem das regras constitucionais que regulam a lei de 
meios. 188 

José Reinaldo de Lima Lopes também enxerga vantagens em discutir-se a reserva do 

possível na esfera orçamentária, sendo uma delas o tratamento igualitário. Para este autor, o 

Judiciário não pode conceder a um indivíduo um bem se se sabe não ser possível conceder 

esse mesmo bem a todas as pessoas que se encontram na mesma situação 189. E segue 

afirmando que a supremacia dos valores da vida e da saúde não significa que o Estado é 

obrigado a garantir isoladamente essas condições. Pelo contrário, o Estado “não tem o dever 

de dar a um o que não pode dar a todos” 190. 

Lopes confere supremacia à capacidade de tratamento igualitário. Critica a atuação do 

Judiciário que, ao conceder um bem a um particular, acaba violando o direito de todos os 

outros que não tiveram o mesmo acesso. Diante de receitas limitadas, esse critério terminaria 

por conceder bens de acordo com a “ordem de chegada”, o que resulta em uma valoração 

desigual da vida dos cidadãos. 

Na mesma linha de Lobo Torres, Lopes defende que a atuação do Judiciário seja 

orientada à concessão de políticas públicas e programas orçamentários. Dessa forma “não 

haverá o perigo do tratamento desigual (ou estará muito minimizado), pois a decisão se 

aplicará não a uma pessoa, mas a todas as que se encontrarem nas circunstâncias tipificadas” 
191. 

Um outro posicionamento digno de nota sobre o conflito entre mínimo existencial e 

reserva do possível é apresentado por Gustavo Amaral, que parte do conflito entre a 

microjustiça dos casos concretos e a macrojustiça do cenário de intermináveis demandas 

ligadas aos direitos sociais frente a recursos limitados. Critica 192 a desconsideração, pelo 

Judiciário, da necessidade de se assegurar uma prestação a todos que estiverem em uma 

mesma situação (comportamento que quebra a isonomia) e a recusa do mesmo em enxergar as 

decisões judiciais nesses casos como decisões de alocação de recursos escassos, o que 

necessariamente importa em escolher tanto prestações que serão atendidas como prestações 

que não o serão, por falta de recursos suficientes. 
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Considerando também que todos os direitos envolvem custos e que todos, em maior ou 

menor grau, competem pelo consumo de recursos públicos, o autor defende a adoção de 

critérios para realização do que chama de “escolhas trágicas”, posto que atender a uma 

pretensão significa deixar de atender a outra 193. Os critérios que ele propõe são construídos 

com base nos conceitos de essencialidade e excepcionalidade: o grau de essencialidade de 

uma prestação tem a ver com o quão próximo essa prestação se coloca em relação aos ideais 

de mínimo existencial e dignidade humana; já a excepcionalidade está atrelada à ação estatal e 

com a justificativa para não se atender à prestação exigida. Assim, prestações essenciais só 

poderiam ser denegadas diante de situações excepcionais. De modo inverso, prestações não 

essenciais poderiam ser mais facilmente rejeitadas. 

Ainda sobre esse conflito, é proveitoso referenciar o posicionamento de Ingo Sarlet, 

que evita os extremos. Ele afirma que o fator custo, embora não possa ser desconsiderado 

também “não poderá impedir, em determinadas circunstâncias, o reconhecimento – inclusive 

via judicial – de um direito subjetivo de cunho prestacional” 194. Em defesa dos direitos 

fundamentais sociais, o autor afirma que eles: 

não constituem mero capricho, privilégio ou liberalidade, engendrados que foram 
(no caso dos direitos sociais a prestações) no contexto de um constitucionalismo 
dirigente ‘fracassado e superado’, mas sim, premente necessidade, já que a sua 
desconsideração e ausência de implementação fere de morte os mais elementares 
valores da vida e da dignidade da pessoa humana, em todas as sua smanifestações, 
além de conduzir – tal como com lucidez adverte Paulo Bonavides – a uma 
lamentável, mas cada vez menos contornável e controlável, transformação de muitos 
Estados Democráticos de Direito em verdadeiros ‘estado neocoloniais’. 195 

Por outro lado o autor não acredita que todo e qualquer direito social seja passível de 

ser judicialmente demandado. Ele vincula o grau de efetividade dos direitos sociais 

prestacionais aos valores da vida e da dignidade da pessoa humana, que estão ligados ao 

conceito de mínimo existencial. 

Nesse sentido, o limite do mínimo existencial é o que define se haverá ou não o 

reconhecimento a um direito subjetivo definitivo a prestações. Contudo, Ingo Sarlet admite 

ser impossível estabelecer de forma puramente racional, abstrata e taxativa um conjunto de 

elementos do mínimo existencial enquanto rol de direitos subjetivos, de caráter positivo ou 

mesmo negativo 196. 

                                                           
193 Ibid. p. 84. 
194 Ibid. p. 372. 
195 Ibid. p. 373. 
196 SARLET, Ingo Wolfgang. “Dignidade (da pessoa) humana... p. 254. 
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Valendo-se das contribuições de Daniel Sarmento ao tema, tem-se que, para este autor, 

a condição de direito fundamental da garantia do mínimo existencial na CF/88 deve-se “não 

apenas à positivação dos direitos sociais no texto constitucional, como também da 

consagração do princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado e da 

ordem jurídica brasileira” 197. Em uma situação contraditória, existe um uso inflacionado do 

conceito pela jurisprudência ao mesmo tempo em que considerável parte da população 

brasileira é alijada de bens e direitos essenciais para uma vida digna. 

Ao tratar especificamente do tema da reserva do possível, Sarmento reforça o 

diagnóstico da escassez de recursos que coloca o Estado diante de escolhas trágicas, onde não 

é possível atender a diversas demandas igualmente legítimas e as alocações de recursos 

necessariamente importam em preterições. O autor aponta que, no Brasil, esse argumento 

ganhou força com a decisão monocrática do Ministro Celso de Mello na ADPF 45, que 

ganhou status de “formulação canônica”. 

Segundo Sarmento, a reserva do possível possui três dimensões. A primeira dela é a 

dimensão jurídica, que exige uma autorização legal para utilização dos recursos público para 

efetivação de um direito, sendo que geralmente essa autorização se dá na forma de previsão 

na lei orçamentária. Essa exigência de autorização legal não prevalece sobre o mínimo 

existencial, dado que a garantia da dignidade humana é pressuposto do Estado Democrático 

de Direito. Dessa forma, o legislador infraconstitucional não pode condicionar, ou de qualquer 

forma limitar, a efetivação do mínimo existencial e “o fato de inexistir previsão no orçamento 

para a realização de despesa necessária à satisfação do mínimo existencial não deve obstar a 

sua concessão em sede judicial” 198. 

Uma segunda faceta da reserva do possível é a razoabilidade da prestação, considerada 

a partir do sopesamento de todos os custos do Estado frente ao total de receitas. Também sob 

este ângulo não há óbice à concessão de meios de garantia do mínimo existencial, até mesmo 

por uma questão lógica: se determinada condição material é requisito mínimo para uma vida 

digna, por óbvio que a prestação se mostra razoável. 

Para Sarmento, a dimensão da reserva do possível que se mostra mais problemática de 

se compatibilizar com o mínimo existencial é a dimensão fática, compreendida como a 

insuficiência de recursos públicos para satisfação do direito. O autor chama atenção para a 

necessidade de se evitar juízos individualistas sobre o conflite entre custos e recursos, sob 

pena de tornar irrelevante o conceito de mínimo existencial. Para ele: “É uma exigência 

                                                           
197 SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2016. p. 193. 
198 Ibid. p. 230. 
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inexorável do princípio da igualdade que o Estado só conceda a uma pessoa aquilo que tenha 

condições de dar às outras que estiverem em idêntica situação” 199. Consequentemente, a 

dimensão fática da reserva do possível impõe a consideração da capacidade do Estado de 

arcar com a implementação e manutenção da prestação a todos os indivíduos que estiverem na 

mesma situação do pleiteante. 

O autor prossegue, defendendo que a escassez de recursos não é apenas uma retórica, 

mas uma condição fática, que portanto não pode ser ignorada pelo Judiciário. Por mais 

relevante que uma pretensão seja, se não houve recursos para sua garantia, uma ordem 

judicial não fara estes recursos surgirem. Nessa situação o magistrado poderia, no máximo, 

determinar a alteração das políticas fiscais do Estado com vistas à obtenção dos recursos 

necessários. 

Todavia, em que pese o reconhecimento da inafastabilidade da regra econômica da 

escassez, o posicionamento de Sarmento, quando voltado à realidade da sociedade brasileira, 

acaba por mitigar a reserva do possível, também em sua dimensão fática. Isso porque, ainda 

quando diante de escassez incontornável de recursos públicos, o mínimo existencial mantém 

ao menos a função de conferir prioridade às prestações que visem satisfazê-lo retirando do 

Estado qualquer legitimidade para invocar a reserva do possível frente a uma pretensão 

quando verificar-se o emprego de recursos públicos em despesas supérfluas ou não 

prioritárias. “Daí porque se pode dizer que, pelo menos em países não miseráveis, como o 

Brasil, o mínimo existencial deve ser quase sempre assegurado em sede judicial, quando não 

o seja na esfera da política majoritária” 200. 

 

 

 

                                                           
199 Ibid. p. 231. 
200 Ibid. p. 232. 
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5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho buscou analisar o direito ao transporte no contexto da entrada em 

vigor da Emenda Constitucional nº 90/2015, que incluiu expressamente o transporte no rol de 

direitos fundamentais sociais presente no art. 6º da CRFB/88. A proposta desse objetivo se 

deu em virtude da repercussão que as chamadas “jornadas de junho de 2013” alcançaram nos 

campos político, social e jurídico. As manifestações se iniciaram em resposta ao anúncio de 

mais um reajuste nas tarifas de ônibus na cidade de São Paulo, mas em pouco tempo 

começaram a se repetir em outras capitais até que tomaram proporção nacional e se 

expandiram para outras pautas. Assim, os protestos, que se iniciaram em oposição a uma 

medida pontual relativa a transporte público, se transformaram na expressão da crise de 

representatividade que afeta o sistema político, evidenciando a distância entre as classes de 

representantes e representados. 

As jornadas de junho de 2013 foram o exemplo mais contundente da capacidade 

mobilizadora e aglutinadora da pauta da mobilidade urbana. As demandas iniciais não se 

resumiam à revogação do aumento de vinte centavos no valor das tarifas de ônibus; havia uma 

importante questão de fundo, que era a demanda pelo direito de acessar todos os bens e 

serviços disponíveis, o que necessariamente passa pelas possibilidades de deslocamento no 

espaço urbano. 

As manifestações também repercutiram no âmbito jurídico, causando a retomada da 

então PEC nº 90/2011, cuja tramitação se encontrava inerte há mais de um ano. De junho de 

2013 em diante, a proposta avançou a passos firmes e teve aprovação tranquila tanto na 

Câmara dos Deputados quanto no Senado. Pode-se dizer, portanto, que o reconhecimento 

formal da fundamentalidade do direito ao transporte pode ser ao menos parcialmente 

creditada à atuação dos movimentos sociais, tanto os de junho de 2013 quanto os anteriores. 

A dinâmica evidenciada na pesquisa e exposta resumidamente acima revelou que o 

direito ao transporte é fundamental de formas diferentes. No sentido jurídico, ele é ligado à 

dignidade da pessoa humana, princípio básico da República, conforme exposto no art.1º da 

Constituição. O transporte se mostra necessário para a garantia da qualidade de vida urbana, 

pois confere equidade nos deslocamentos ao atender aos indivíduos de acordo com suas 

necessidades e condições socioeconômicas e facilitar o acesso a bens e serviços por parte da 

população. A necessidade de garantir uma vida digna a todos leva à visão do direito ao 

transporte como um Direito Humano, que funciona como um “direito meio” para a efetivação 

dos demais direitos fundamentais. É o transporte que viabiliza a fruição dos direitos à 
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educação, trabalho, saúde e lazer, tanto para aqueles que dependem do sistema de transporte 

público coletivo quanto para a parcela da população que dispõe de transporte particular 

individual, pois estes também estão submetidos às limitações da infraestrutura urbana. 

Verificou-se que o direito ao transporte já vinha sendo defendido como fundamental em razão 

de sua matéria, e sua incorporação ao rol de direitos fundamentais sociais veio solidificar esse 

posicionamento. 

O direito ao transporte também pode ser entendido como fundamental em um sentido 

figurado, porque ele é essencial à garantia do direito à cidade. Enquanto elemento primordial 

da mobilidade urbana, o transporte promove o aproveitamento dos espaços públicos e da 

estrutura da cidade, permitindo que ela seja apropriada pelos seus habitantes. Desta feita, o 

planejamento urbano deve ser implementado com o transporte enquanto elemento central. Do 

contrário, estar-se-á perpetuando o modelo vigente de crescimento urbano desordenado, que 

permite a concentração de bens e serviços em áreas valorizadas da cidade, inacessíveis 

economicamente – e até mesmo fisicamente - a parcela considerável da população. Nesse 

sentido, o direito ao transporte é indispensável à integração e promoção social, pois por meio 

dele se garante acessibilidade aos bens e serviços da cidade. 

Um terceiro ângulo sob o qual se pode olhar para o direito ao transporte como 

fundamental é enquanto demanda que dá início a toda uma movimentação social de protestos 

e reinvindicações. A pesquisa realizada conseguiu identificar episódios que comprovam ser 

ele o estopim de movimentos periódicos, desde décadas atrás, que alcançaram graus variáveis 

de sucesso, os quais, contudo, costumam ser pontuais (como o congelamento da tarifa por 

certo tempo). Até mesmo as jornadas de junho de 2013, depois de terem expandido suas 

reivindicações para diversas áreas, mantiveram a pauta da mobilidade urbana como 

identidade. 

Apesar da importância do direito ao transporte, e do inegável avanço que sua 

constitucionalização pela EC nº 90/2015 representou, ainda há uma série de obstáculos à 

efetivação desse direito, decorrentes de décadas de expansão urbana precária, ausência de 

regulamentação da atuação estatal nesse setor, políticas excludentes dos interesses da 

população economicamente desfavorecida e má administração de recursos escassos.  

Desde a aceleração do processo de crescimento urbano, verificada a partir dos anos 60 

do século XX, a infraestrutura urbana dedicada à mobilidade se tornou altamente custosa por 

conta do adensamento populacional. Pelos mesmos motivos, o serviço de transporte público 

coletivo se mostrava de baixa qualidade, tornando mais atrativa a opção pelo transporte 

particular individual. As políticas de incentivo à fabricação e à aquisição de automóveis, 



88 

iniciada no governo de Juscelino Kubitschek, acentuaram o desequilíbrio em favor do 

transporte individual, acessível à menor parcela da população. A despeito disso, essa 

modalidade de transporte é a que atrai os maiores investimentos do Poder Público em termos 

de mobilidade urbana, que nunca são suficientes para solucionar permanentemente os 

problemas que esse próprio modelo causa. 

A seu turno, o sistema de transporte público coletivo sempre foi alvo de críticas por 

sua incapacidade de oferecer um serviço de qualidade aos usuários. As incongruências são 

percebidas já na forma de prestação do serviço, em que o Estado delega sua prestação à 

empresa particular através de contrato de concessão. Com isso, junta em uma mesma 

operação o objetivo do Estado em oferecer um serviço que beneficie a toda sociedade com o 

objetivo da empresa particular de auferir lucro com a exploração econômica da atividade. 

Verificou-se que, dessa forma, o modelo tradicional de concessão da atividade de transporte 

público coloca muito peso na relação entre o Poder Público e a empresa particular 

concessionária, relegando os usuários a um segundo plano. A piorar a situação, modelo 

tradicional de contrato de concessão possuía prazos de 20 anos, renováveis por igual período, 

tornando a exploração do serviço economicamente estável em favor da empresa. 

Foram essas as condições que possibilitaram a permanência de uma política de 

constantes reajustes das tarifas, sem a esperada contrapartida de melhorias substanciais no 

serviço oferecido. As empresas concessionárias garantiam seus lucros, e os usuários, razão de 

ser do serviço público, tinham suas demandas ignoradas. 

Como se vê, as barreiras que se apresentam à promoção da mobilidade urbana por 

meio do sistema de transporte público coletivo possuem raízes profundas e não podem ser 

retiradas com uma simples inclusão do transporte no rol de direitos sociais fundamentais 

previsto no texto constitucional. Qualquer esperança leviana nesse sentido é facilmente 

afastada quando se olha para outros direitos constantes no art. 6º do diploma constitucional, 

como educação, saúde e lazer. Tais áreas também são cruciais ao desenvolvimento humano e 

constam no referido dispositivo desde a promulgação da CRFB/88. Trinta anos de vigência, 

portanto, não foram suficientes para garantir que os respectivos serviços fossem oferecidos 

em um padrão de qualidade aceitável e constante à população que deles dependem, mas sim 

em um nível bastante inferior àqueles que parte da população consegue acessar junto à rede 

privada. 

Ainda que não se possam esperar efeitos automáticos da constitucionalização do 

direito ao transporte, ainda assim ela é animadora, por garantir ao mesmo prioridade na 

formulação de políticas públicas por parte do Estado. Da mesma forma, o reconhecimento do 
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transporte como direito fundamental ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana é um 

passo importante em direção à superação do modelo atual, que o trata como mercadoria, 

submetido aos ditames de uma lógica de mercado excludente. 

Nesse contexto, cabe ao Poder Judiciário a importante tarefa de apreciar as causas 

submetidas que demandam a tutela do direito ao transporte, conferindo ao mesmo o caráter de 

direito subjetivo, ao qual corresponde, no caso, o dever do Estado de agir em prol da 

efetivação desse direito. Reconhece-se que os direitos sociais prestacionais enfrentam uma 

série de desafios para serem implementados, decorrentes da escassez de recursos limitados e 

dos perigos decorrentes da intervenção do Judiciário na atuação do Poder Administrativo.  

O direito ao transporte ainda possui a dificuldade de não ter prestações facilmente 

individualizáveis. Em ações judiciais de demandas pelo direito à saúde, por exemplo, o 

jurisdicionado pleiteia por um medicamento, um tratamento médico, uma internação ou até 

um procedimento cirúrgico. Já no direito ao transporte as prestações muitas das vezes exigirão 

alterações no serviço de transporte público coletivo, como a criação de uma nova linha de 

ônibus que atenda a uma localidade específica, ou na infraestrutura urbana, como a construção 

de uma nova via que se ligue à malha rodoviária urbana. Até mesmo a implantação de uma 

nova modalidade de transporte público coletivo demandaria reformulação dos demais modais 

para adaptar a cidade às mudanças no fluxo de deslocamentos diários 201. Um eventual 

reconhecimento de direito ao transporte público gratuito universal também esbarraria em 

grandes dificuldades orçamentárias e de custeio, tendo em vista que a constituição não 

regulamentou um percentual mínimo de investimento público (como fez com a saúde e 

educação) e uma abordagem judicial que desconsidere as implicações de tal medida aos cofres 

públicos poderia ter consequências nocivas tanto para o próprio sistema de transporte público 

quanto para outros setores do Estado. 

O que se quer dizer com isso é que as prestações relativas ao direito ao transporte 

possuem o condão de afetar grande parte da população urbana, tornando ainda mais 

importante a cautela dos magistrados, que devem evitar excessos do ativismo judicial sem, 

contudo, serem complacentes com a inatividade do Poder Administrativo, que nega 

efetividade ao direito ao transporte.  

Pode-se apontar para um caminho mais prudente em termos de judicialização do 

direito ao transporte, ao menos em um primeiro momento, adotando-se o posicionamento 

                                                           
201 RODRIGUES, VINÍCIUS. Muito mais do que uma estação. O Fluminense, Niterói, 17 mai. 2017. Disponível 

em: <http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/muito-mais-do-que-uma-esta%C3%A7%C3%A3o>. 
Acessado em 2 mar. 2018. 
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segundo o qual a atuação do Poder Judiciário deve ser orientada para a concessão de políticas 

públicas e programas orçamentários. Dessa forma, sem negar sua íntima ligação com o 

princípio do mínimo existencial, estar-se-á respeitando a necessidade de desenvolvimento de 

estudos técnicos específicos para que a garantia do direito ao transporte de uns não represente 

a fragilização desse mesmo direito a outros. Sob outro aspecto, o Judiciário, ao evitar 

enfrentar de maneira individualizada matéria própria de políticas públicas, estará abstendo-se 

de trazer a desigualdade estrutural da sociedade brasileira para dentro do sistema de justiça 

(ao privilegiar camada da população com acesso ao Judiciário) e evitando decisões judiciais 

divergentes para situações idênticas. 

O reconhecimento do caráter fundamental do direito ao transporte ainda é recente, de 

forma que não houve oportunidade de aferir a capacidade do mesmo de aumentar a procura 

pela atuação do Judiciário, nos moldes do que aconteceu com o direito à saúde. Ainda assim, 

desde já é possível asseverar que esse reconhecimento importa na aplicabilidade imediata do 

direito ao transporte, com a inevitável vinculação direta dos Poderes do Estado para com o 

compromisso de assegurar eficácia e efetividade em grau máximo ao direito ao transporte. 

Cabe a eles atuar para evitar que o direito ao transporte se torne a última de várias promessas 

da CRFB/88 que até hoje carecem de efetividade. 
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