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GRATUIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTE

PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS

Maria Sílvia Barros Lorenzetti

A idéia de conceder, por meio de projeto de lei, gratuidade (ou
descontos) para categorias diversas de usuários do sistema de transporte público coletivo de
passageiros tem sido tema recorrente nesta Casa. Não obstante, raras iniciativas têm logrado
sucesso, devido basicamente a imposições derivadas da Constituição Federal e do quadro
normativo dela decorrente. O presente estudo pretende analisar essas imposições, bem como os
benefícios hoje vigentes no nível federal.

1 – O ORDENAMENTO LEGAL

As atribuições de cada ente federado em relação à prestação do serviço
público de transporte coletivo de passageiros estão assim definidas pela Constituição Federal:

“Art. 21. Compete à União:

“...................................................................................................................

“XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão:

“...................................................................................................................

“c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;

“d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e
fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;

“e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de
passageiros;

“................................................................................................................”

“Art. 30. Compete aos Municípios:

“...................................................................................................................

“V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, inclusive o de  transporte coletivo, que
tem caráter essencial;

“.................................................................................................................”
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É importante notar que, em relação ao transporte urbano, o dispositivo
citado não especifica a modalidade, valendo, portanto, para todas elas. Por outro lado, o
transporte intermunicipal, não referido explicitamente no texto constitucional, situa-se, a título de
competência residual, na esfera estadual (art. 25, § 1º, da Constituição Federal).

O entendimento estabelecido nesta Casa é o de que cabe a cada ente do
Poder Público regular a prestação do serviço no âmbito de sua competência, regulação essa que
inclui a fixação de tarifas e a eventual concessão de benefícios.

Vencidas essas considerações iniciais acerca da competência para a
prestação do serviço, cabe analisar a questão do financiamento do benefício, que constitui, talvez,
o problema fundamental a ser enfrentado quando da concessão de descontos ou gratuidades.
Essa questão encontra sua base constitucional no art. 175 da Carta Magna, o  qual determina:

“Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços
públicos.

“Parágrafo único. A lei disporá sobre:

“I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições
de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

“II – os direitos dos usuários;

“III – a política tarifária;

“IV – a obrigação de manter serviço adequado.”

A norma legal requerida pelo dispositivo supracitado está
consubstanciada na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que, entre outras providências,
“dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no
art. 175 da Constituição Federal”. Essa norma legal foi complementada pela Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995, que regula a outorga e as prorrogações das concessões e permissões de serviços
públicos, a qual dispõe em seu art. 35:

“Art. 35. A estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente fica
condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão da
estrutura tarifária do concessionário ou permissionário, de forma a preservar o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato.”

Da leitura, depreende-se que só existem duas alternativas para a concessão de gratuidade ou descontos na
tarifa dos serviços.

A primeira corresponde ao subsídio direto, via recursos públicos, a qual
esbarra na escassez de recursos que caracteriza os orçamentos públicos no País. Nunca é demais
lembrar que, a despeito da sociedade brasileira conviver com uma carga tributária considerada
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alta, via de regra, o Poder Público dispõe de pouco fôlego para arcar com a concessão de
benefícios sociais. Ademais, o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000) trouxe ainda maior controle sobre a criação ou ampliação de
benefícios (sejam de natureza fiscal ou relativos à seguridade social), bem como sobre os atos
governamentais que gerem despesa (sejam de caráter continuado ou não).

A segunda alternativa para o custeio da gratuidade ou de desconto na
tarifa dos transportes é a do subsídio cruzado, interno ao próprio sistema, que consiste em incluir
o custo dos usuários não pagantes na composição da tarifa. Essa opção, embora bastante utilizada
na concessão de gratuidades em geral, revela-se perversa, uma vez que o ônus do benefício vai ser
rateado pelo conjunto dos usuários pagantes que, no mais das vezes, são tão carentes quanto o
segmento beneficiado.

Pode-se concluir, portanto, que a concessão de um benefício de
gratuidade ou desconto estaria condicionada à observação da esfera de competência para a
prestação do serviço e à indicação dos meios para custear o benefício pretendido. Esse custeio
pode ser realizado pelo aporte de recursos orçamentários ou pela autorização para revisão das
tarifas praticadas.

Considerando a competência da União para legislar sobre trânsito e
transporte, constante do art. 22, inciso XI, da Constituição Federal, seria defensável a idéia de
conceder, por lei federal, uma gratuidade ou desconto no serviço público de transporte coletivo
urbano ou intermunicipal, desde que houvesse o aporte de recursos federais necessários para
subsidiar o benefício. Note-se que, nesse caso, não seria possível a alternativa de reajuste tarifário,
uma vez que, conforme já mencionado, a prestação dos serviços urbano e intermunicipal é de
competência, respectivamente, municipal e estadual, o que inclui autonomia para fixação de
tarifas. Também não é possível determinar que o subsídio se dê mediante aporte de recursos dos
orçamentos estadual e municipal, pois cada ente da federação é soberano para decidir sobre a
aplicação de suas receitas.

Especificamente no que se refere ao transporte aéreo, cabe fazer alguns
registros adicionais. São relativamente freqüentes as iniciativas Parlamentares com o objetivo de
interferir nas tarifas aéreas, como, por exemplo, mediante a criação de novas classes tarifárias ou a
modificação do sistema de descontos concedidos pelas empresas do setor. Tais iniciativas são,
provavelmente, inspiradas na idéia de que o Poder Público é o responsável pela fixação dos
valores praticados, o que não procede.

O transporte aéreo é disciplinado pelo Código Brasileiro de Aeronáutica
(Lei 7.565/86 – CBA), bem como por tratados, convenções e atos Internacionais sobre a matéria
de que o Brasil seja parte. O CBA não desce em detalhes sobre questões relacionadas a tarifas,
remetendo tais pontos para regulamentação por parte do órgão governamental competente. A
esse respeito, veja-se:
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"Art. 193. Os serviços aéreos de transporte regular ficarão sujeitos às normas
que o Governo estabelecer para impedir a competição ruinosa e assegurar o seu melhor
rendimento econômico podendo, para esse fim, a autoridade aeronáutica, a qualquer
tempo, modificar freqüências, rotas, horários e tarifas de serviços e outras quaisquer
condições da concessão ou autorização."

O órgão governamental responsável pelo setor era o Departamento de
Aviação Civil – DAC1, que regulamentou a matéria em normas de caráter infralegal. Entre essas
normas, cabe fazer o registro da Portaria nº 676/GC-5, de 13 de novembro de 2000, que aprova
as condições gerais de transporte. No que tange às tarifas domésticas, a referida Portaria
determina:

"Art. 51. As tarifas aéreas domésticas serão aplicadas de aeroporto a
aeroporto e a sua construção será feita pela soma das distâncias dos percursos, sendo
permitida a construção da tarifa do ponto de partida ao ponto extremo da viagem,
quando esta tarifa for menor.

"Parágrafo único. É facultada à empresa aérea a construção de tarifas de
forma diferente das estabelecidas neste artigo, desde que a metodologia adotada seja
previamente aprovada pelo DAC.

"Art. 52. As empresas de transporte aéreo deverão registrar, no DAC, as
tarifas aéreas domésticas, para aplicação exclusivamente no País, obedecendo ao
disposto em regulamentação específica sobre a matéria, e as publicarão em moeda
nacional."

Determina ainda:

"Art. 57. No transporte doméstico de crianças com menos de 2 (dois) anos de
idade, não poderá ser aplicada tarifa maior do que o equivalente a 10% (dez por
cento) da tarifa do adulto, desde que não ocupem assento e estejam ao colo de um
passageiro com mais de 12 (doze) anos de idade."

Registre-se, também, a Portaria DAC nº 1.213/DGAC, de 16 de agosto
de 2001, que "estabelece as regras de funcionamento do sistema de tarifas aéreas domésticas" e,
na prática, institui o regime de liberdade tarifária. Essa portaria determina:

"Art 2º Para fins de tarifação, as linhas aéreas regulares domésticas de
passageiros e cargas estão submetidas ao regime de liberdade tarifária.

"Art 3º Os valores das tarifas aéreas aplicáveis às linhas aéreas domésticas
serão estabelecidas livremente pelas empresas de transporte aéreo regular, observados os
procedimentos de registro ex-post previstos no art. 4º desta Portaria.

                                                          
1 A Lei nº 11.182, de 2005, que criou a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), autoriza o Poder Executivo a

extinguir o Departamento de Aviação Civil (DAC) e demais organizações do Comando da Aeronáutica que
tenham tido a totalidade de suas atribuições transferidas para a ANAC (vide Decreto 5.731, de 2006). Entretanto,
boa parte das normas emitidas pelo antigo órgão continuam vigentes.
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"Art 4º As empresas de transporte aéreo regular deverão registrar no DAC,
para fins de monitoramento, os valores de suas tarifas, no máximo até o 5º dia útil
após a data de início de sua aplicação."

Por sua vez, a Portaria DAC nº 447/DGAC, de 2004, que substituiu a
norma citada acima, mantém a regra segundo a qual os valores das tarifas aéreas relativos às linhas
aéreas domésticas serão fixados livremente pelas empresas de transporte aéreo regular,
observados os procedimentos de registro previstos na própria Portaria (art. 3º). O poder
concedente limita-se a definir Índices Tarifários de Referência, calculados com base nos custos
operacionais médios da indústria brasileira de transporte aéreo regular, para fins de
acompanhamento da evolução dos níveis tarifários praticados no transporte aéreo doméstico, de
forma a evitar distorções (art. 4º).

A leitura dos dispositivos supracitados revela que os serviços de
transporte aéreo regular doméstico funcionam sob regime de liberdade tarifária, não cabendo ao
DAC a tarefa de fixar tarifas ou definir política de descontos. A exigência de registro dos valores
praticados e da metodologia de cálculo tem a finalidade apenas de permitir um monitoramento,
de modo a coibir práticas contra a ordem econômica. Ademais, mesmo que as tarifas fossem
fixadas pelo DAC, o eventual estabelecimento de descontos deveria observar aspectos ligados à
questão do financiamento do benefício, nos termos do que dispõe a Lei 9.074/95, já citada.

2 – OS BENEFÍCIOS VIGENTES

2.1 – A Constituição Federal

A própria Carta Magna estatui um benefício de gratuidade para os idosos
no transporte urbano, a saber:

"Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade
e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

"....................................................................................................................

"§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos
transportes coletivos urbanos."

Essa gratuidade é válida em todo o território nacional e seu custeio se dá
por meio de subsídio cruzado.

Muitos Estados e Municípios aprovaram legislação específica
concedendo gratuidade ou descontos, no âmbito de seus próprios sistemas de transporte público
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coletivo de passageiros, para diversas categorias de beneficiários, como estudantes, por exemplo.
Foge ao escopo desse trabalho analisar tais iniciativas.

2.2 – A gratuidade para pessoas portadoras de deficiência

No âmbito federal, tem-se a Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994, que
concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema
de transporte coletivo interestadual. Note-se que a norma legal não especifica uma modalidade de
transporte (portanto, estão todas incluídas), mas não há previsão de fonte de custeio, o que
atrasou sobremaneira sua regulamentação e, em conseqüência, sua plena aplicação. O impasse fez
com que pessoas portadoras de deficiência recorressem à justiça para garantir o gozo do direito
legalmente instituído, tendo sido concedidas algumas liminares a respeito. Posteriormente, houve
a interveniência do Ministério Público, que contribuiu decisivamente para a regulamentação da
norma.

Em 8 de novembro de 2000, sem que a Lei nº 8.899/94 tivesse sido
regulamentada, foi sancionada a Lei nº 10.048, que, entre outros dispositivos, determina a
obrigatoriedade das empresas de transporte reservarem assentos, devidamente identificados, para
idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas de crianças
de colo.

Finalmente, em 19 de dezembro de 2000, foi editado o Decreto nº 3.691,
que regulamenta a Lei nº 8.899/94. O texto limita-se a determinar que as empresas
permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual de passageiros reservem dois assentos
em cada veículo destinado a serviço convencional, para ocupação por pessoas portadoras de
deficiência comprovadamente carentes. O decreto faz menção a outros diplomas legais que
também se relacionam com o tema, inclusive à Lei nº 10.048/00, e remete o detalhamento da
matéria a portaria do Ministério dos Transportes.

De interesse, cabe observar dois pontos:

1. não há referência a empresas concessionárias de transporte;

2. não foi prevista a interveniência do Ministério da Defesa no disciplinamento da matéria,
necessária em virtude da lei abranger também o transporte aéreo.

Em cumprimento ao que determina o Decreto nº 3.691/00, o Ministério
dos Transportes editou a Portaria nº 1, de 9 de janeiro de 2001, posteriormente substituída pela
Portaria Interministerial nº 3, de 10 de abril de 2001, dos Ministérios dos Transportes, da Justiça e
da Saúde, a qual, entre outros dispositivos:

1. estabelece o prazo de até 3 horas antes do horário previsto para o início da viagem para a
solicitação do benefício, dispensável para os casos de serviço de transporte rodoviário
interestadual de caráter semi-urbano;
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2. define alguns termos importantes para a concessão do benefício, como: “sistema de
transporte coletivo interestadual” e “pessoa portadora de deficiência comprovadamente
carente”;

3. prevê que a deficiência ou incapacidade deve ser atestada por equipe multiprofissional do
Sistema Público de Saúde;

4. determina os procedimentos necessários para a obtenção do benefício e os documentos
aceitáveis para a identificação da pessoa portadora de deficiência;

5. estabelece as penalidades a serem aplicadas em caso de infração à norma.

Importa observar que a definição de “sistema de transporte coletivo
interestadual” remetia originalmente (Portaria nº 1/01-MT) apenas às modalidades rodoviária e
ferroviária. A Portaria Interministerial nº 3/01 contempla também a modalidade aquaviária. No
caso do transporte aéreo, espera-se norma do Ministério da Defesa para que as pessoas
portadoras de deficiência possam usufruir plenamente seus direitos legais.  Em princípio, tal
providência dependeria de novo decreto presidencial, uma vez que o Decreto 3.691/00 remete a
regulamentação apenas ao Ministério dos Transportes.

2.3 – A gratuidade para idosos

A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, conhecida como Estatuto do
Idoso, dedica à questão da gratuidade os seguintes dispositivos:

“Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos
serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

§ 1º Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer
documento pessoal que faça prova de sua idade.

§ 2º Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão
reservados 10% (dez por cento) dos assentos para os idosos, devidamente identificados
com a placa de reservado preferencialmente para idosos.

§ 3º No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e
65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições
para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo.

Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos
termos da legislação específica:

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda
igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos;



10

II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das
passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou
inferior a 2 (dois) salários-mínimos.

Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os
critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.”

Da leitura desses dispositivos, pode-se ver que o legislador, ao elaborar o
Estatuto do Idoso, restringiu a concessão da gratuidade a duas esferas do serviço: o urbano e o
interestadual.

No que concerne ao transporte urbano, o Estatuto do Idoso não vai
muito além do que já define a Constituição Federal. A novidade fica por conta do acréscimo da
expressão "semi-urbano", explicitando a equiparação desse tipo de serviço ao transporte urbano,
para o fim do gozo de direito já consagrado constitucionalmente. Tecnicamente, o serviço de
transporte semi-urbano é aquele que, embora prestado em áreas urbanas contíguas, com
características operacionais típicas de transporte urbano, transpõe os limites de municípios, em
áreas metropolitanas e aglomerações urbanas. O transporte semi-urbano também pode transpor
os limites de Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, caso em que a extensão das linhas fica
limitada em 75 quilômetros, conforme conceituado pelo Decreto nº 2.521/98, que trata da
exploração dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.

O entendimento é que, ao fazer referência ao transporte semi-urbano, o
legislador federal não ampliou o direito consagrado pela Constituição Federal, mas apenas
explicitou o nível de abrangência desse direito, equiparando, de forma objetiva, o transporte semi-
urbano ao urbano. Cabe registrar, a propósito, que tal equiparação já ocorre para outros fins,
como por exemplo, para efeito de fiscalização dos veículos das empresas de transporte rodoviário
nos percursos em que se admite o transporte de passageiros em pé e, portanto, sem o cinto de
segurança (conforme o inciso I, do art. 105 do Código de Trânsito Brasileiro).

Note-se que, no § 3º do art. 39 do Estatuto do Idoso, o legislador deixou
a critério da legislação municipal reduzir a idade mínima para o gozo do direito da gratuidade.
Isso porque determinar de forma impositiva a redução seria entendido como uma ampliação do
benefício já concedido pela Constituição Federal (que menciona 65 anos como idade limite) e,
assim, feriria a competência municipal para organizar e prestar o serviço público de transporte.
No mais, o art. 40 do Estatuto do Idoso refere-se à gratuidade no transporte público
interestadual, este sim sob competência da União. Não foi sem razão que o legislador eximiu-se
quanto ao transporte intermunicipal: um dispositivo que o incluísse poderia ser questionado
quanto à constitucionalidade. Cabe à esfera estadual, responsável pela organização e prestação do
transporte intermunicipal, manifestar-se sobre a concessão, ou não, da gratuidade nessa esfera.

Deve-se registrar, ademais, que, enquanto o art. 39 é de aplicação
imediata, o art. 40 demanda regulamentação (vide o parágrafo único do referido dispositivo). Em
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julho de 2004, quase um ano após a entrada em vigor do Estatuto do Idoso, o Governo Federal
editou o Decreto nº 5.130, que disciplina o exercício do direito previsto no art. 40. Essa norma
legal, alterada posteriormente em alguns pontos por meio do Decreto nº 5.155, também de 2004,
traz as definições necessárias à plena aplicação do direito à gratuidade e determinações quanto a
procedimentos operacionais a serem adotados pelas empresas prestadoras de serviço. Entre esses,
cumpre destacar:

• a regulamentação abrange apenas os serviços de transporte regidos pela Agência Nacional de
Transportes Terrestres – ANTT – e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários –
ANTAQ, deixando de fora o transporte aéreo, regido pela Agência Nacional de Aviação Civil
– ANAC, como já acontece com a gratuidade concedida aos deficientes físicos pela Lei nº
8.899/94, anteriormente citada;

• a gratuidade e o desconto de 50% previstos pelo Estatuto do Idoso estão garantidos para os
idosos carentes (aqueles com renda igual ou inferior a dois salários mínimos), apenas em
veículo rodoviário, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte
interestadual de passageiros;

• para usufruir do direito à gratuidade, o beneficiário deve solicitar um "Bilhete de Viagem do
Idoso", nos pontos de venda da transportadora, com antecedência de, pelo menos, três horas
em relação ao horário de partida, considerado a partir do ponto inicial da linha, podendo,
ainda, solicitar a emissão do bilhete de retorno, respeitados os procedimentos gerais da venda
de bilhetes de passagem, naquilo que for apropriado;

• caso a linha possua, ao longo do itinerário, pontos de seção devidamente autorizados para
embarque de passageiros, a reserva de assentos gratuitos também deve estar disponível em
cada ponto de seção, respeitado o mesmo limite de horário definido para o ponto inicial da
linha;

• os bilhetes com desconto de 50%, por sua vez, devem estar disponíveis para venda aos
interessados a partir de sete dias antes da data da viagem, considerada em relação ao ponto
inicial da linha;

• no dia marcado para a viagem, o beneficiário deve comparecer para embarque, no terminal
determinado, até trinta minutos antes da hora marcada para o início da viagem, sob pena de
perda do benefício;

• em ambos os casos, os bilhetes (tanto o gratuito, como aquele vendido com desconto) são
pessoais e intransferíveis e devem ser devidamente identificados pela empresa prestadora do
serviço, na ocasião da emissão, com informações específicas sobre a própria empresa, a linha
e o beneficiário;

• a comprovação de idade para gozo dos benefícios concedidos pode ser feita por qualquer
documento pessoal com fé pública e a comprovação de renda pode ser feita por Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) atualizada, contracheque ou outro documento expedido
pelo empregador, carnê de contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
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extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida pelo INSS ou outro regime de
previdência social público ou privado, ou ainda por documento ou carteira emitida pelas
Secretarias Estaduais ou Municipais de Assistência Social ou congêneres;

• cabe à ANTT e à ANTAQ, em suas respectivas esferas de atuação, editar normas
complementares para o cumprimento do disposto na regulamentação, se necessário for, em
especial no que se refere à tipificação das condutas que caracterizem infrações e ao valor das
multas correspondentes às infrações cometidas.

Não obstante o direito à gratuidade estar plenamente definido no plano
legal, a existência de uma decisão judicial em caráter liminar eximiu as empresas associadas à
Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI) do
cumprimento da reserva de bilhetes gratuitos instituída pelo Estatuto do Idoso. A ANTT, no uso
de suas atribuições, solicitou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a suspensão da liminar
concedida à ação impetrada pela ABRATI, mas o Presidente do STJ, Ministro Edson Vidigal,
indeferiu o pedido, em 10 de setembro de 2004. Justificando sua decisão, o Ministro Vidigal
argumentou que as relações econômicas em nosso País são regidas pela economia de mercado,
não podendo o Estado impor uma gratuidade sem a correspondente contrapartida indenizatória.
Ainda segundo o Ministro Vidigal, “se não tem previsão contratual não está em vigor, não foi
pactuado entre a empresa e o Estado; ainda que essa ordem decorra de uma lei, não está a
empresa autorizatária, concessionária ou permissionária, obrigada a transportar de graça.”

Para tentar solucionar o impasse, o Governo Federal editou, em 18 de
outubro de 2006, uma nova norma de regulamentação, o Decreto nº 5.934, que revoga os dois
anteriores (Dec. 5.130/04 e Dec. 5.155/04). Esse Decreto, que foi seguido da Resolução ANTT
nº 1.692, de 24 de outubro de 2006, trouxe poucas alterações em relação ao que estava em vigor
anteriormente, a saber:

• foram retirados os dispositivos que traziam detalhes sobre a forma de identificação do bilhete,
detalhamento este que passou a ser feito na Resolução da ANTT;

• foi estabelecido um prazo máximo para a aquisição do bilhete com desconto, que é de seis
horas, em caso de viagens com distância inferior a 500 quilômetros, e de doze horas, nos
demais casos;

• foi suprimido o prazo mínimo de sete dias antes da data de início da viagem, para que os
bilhetes com desconto fossem disponibilizados para venda aos interessados;

• foi incluída a possibilidade de adoção de mecanismos para a recomposição do equilíbrio
econômico financeiro dos contratos afetados pela concessão do benefício tarifário.

Esse último ponto constitui, de longe, a mais importante modificação
introduzida na regulamentação da matéria, tendo em vista o questionamento judicial que o
benefício concedido aos idosos recebeu. O art. 9º do Decreto nº 5.934/06 prevê que a ANTT e a
ANTAQ, em conjunto com o concessionário ou o permissionário, deverão adotar “as
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providências cabíveis para o atendimento ao disposto no caput do art. 35 da Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995”, já citado neste estudo. Por sua vez, a Resolução ANTT nº 1.692/06 limita-se a
prever que o tema deverá ser objeto de resolução específica (art. 8º). Note-se que a
regulamentação estabelece a necessidade de o concessionário ou permissionário apresentar
comprovação do impacto do benefício concedido no equilíbrio econômico-financeiro do
contrato para obtenção da revisão tarifária.

Não obstante essa significativa alteração, a ABRATI voltou a recorrer à
Justiça e conseguiu, em 1º de novembro de 2006, tutela antecipada da Justiça Federal, em Brasília,
em ação ordinária que pretende desobrigar as empresas de transporte da implementação dos
benefícios para os idosos no transporte rodoviário interestadual de passageiros. A referida tutela
antecipada foi suspensa poucos dias depois, em 9 de novembro, como resultado de um agravo de
instrumento interposto pela ANTT. Inconformada, a ABRATI impetrou mandado de segurança,
com pedido de liminar, o qual, uma vez deferido, novamente desobrigou as empresas da
implementação dos benefícios previstos no Estatuto do Idoso.

Em resposta, a ANTT recorreu ao Supremo Tribunal Federal,
requerendo a suspensão da execução da medida liminar concedida. A ANTT alegou, entre outros
argumentos, que a liminar impugnada “suprimiu de todos os idosos com renda de até dois
salários mínimos (universo indeterminado), o direito constante do art. 40 do Estatuto do Idoso,
em nítido favorecimento aos interesses econômicos das empresas transportadoras, em detrimento
dos interesses de todos os cidadãos idosos e carentes do país, que necessitam fazer uso do serviço
público, delegado a terceiros, de transporte rodoviário interestadual de passageiros”.

Em 5 de janeiro último, o Ministro Gilmar Mendes, no exercício da
Presidência do STF, deferiu pedido da ANTT, obrigando as empresas de transporte a garantir a
concessão da gratuidade e do desconto para os idosos, até o julgamento do mérito da ação
ordinária que corre na Justiça Federal. Em sua decisão, reconheceu que a implementação do
benefício depende de medida administrativa, uma vez que, de um lado, o já citado art. 9º do
Decreto 5.934/06 prevê a adoção de providências cabíveis para a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato e, de outro, a Resolução ANTT não trata do tema, remetendo-
o a uma resolução específica ainda não editada.

O Ministro Gilmar Mendes ponderou, contudo, que simplesmente negar
aos idosos, em sede cautelar, o benefício conferido pelo Estatuto do Idoso seria sumamente
injusto e flagrantemente desproporcional. Assim, considerando que a Constituição Federal, em
seu art. 230, prevê que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e
garantindo-lhes o direito à vida”, foi deferido o pedido da ANTT para a suspensão da execução
da medida liminar concedida no mandado de segurança, até o julgamento do mérito da ação
ordinária correspondente.
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2.4 – A gratuidade para tratamento de saúde

Finalmente, cumpre fazer referência à existência de um tipo especial de
gratuidade, vinculado à necessidade de tratamento de saúde. Trata-se de um programa do
Ministério da Saúde, financiado com recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, destinado a
cobrir despesas decorrentes do deslocamento de pacientes para tratamento fora do domicílio, que
abrange o pagamento de passagens e diárias, inclusive para acompanhante. A solicitação do
benefício deve ser feita pelo médico assistente do paciente nas unidades vinculadas ao SUS e
autorizada por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual, respeitados os
limites orçamentários.

3 – UM CASO ESPECIAL

Embora opere basicamente na esfera urbana ou intermunicipal, o sistema
de trens suburbanos, existente na maioria das grandes cidades brasileiras, esteve, durante bastante
tempo, sob responsabilidade federal. Isso devido à criação, em 1984, da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos – CBTU, vinculada à Secretaria Nacional de Transportes do Ministério dos
Transportes e subsidiária da Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA. O objetivo da medida era
desvincular o serviço de transporte ferroviário de passageiros nas áreas metropolitanas dos
sistemas ferroviários de longa distância, em regra direcionados para o transporte de carga. Seria
possível, assim, melhorar a prestação dos serviços, por meio de investimentos na implantação ou
melhoria de um sistema de transporte de massa nas áreas metropolitanas.

Alguns anos depois, a Constituição Federal de 1988 redesenhou a
distribuição das competências de cada ente federado em relação à prestação do serviço público de
transporte coletivo de passageiros. A nova estrutura de competências, já explicitada no início
deste trabalho, motivou a reformulação do setor, uma vez que não cabia mais a presença da
União na esfera do transporte urbano ou intermunicipal. Um novo modelo de gestão institucional
para o setor foi definido e formalizado nos termos da Lei nº 8.693, de 3 de agosto de 1993, que
"dispõe sobre a descentralização dos serviços de transporte ferroviário coletivo de passageiros,
urbano e suburbano, da União para os Estados e Municípios, e dá outras providências".

A referida norma legal estabelece, entre outros dispositivos, o seguinte:

• a transferência para a União da totalidade das ações de propriedade da Rede Ferroviária
Federal S.A. e da Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. no capital da CBTU e da
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. – Trensurb;

• a autorização para, uma vez efetivada tal transferência, proceder-se à cisão da CBTU, visando à
criação de novas sociedades;
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• a alienação, a qualquer título, das ações da União nessas novas sociedades e na Trensurb aos
Estados e Municípios nos quais os serviços de transporte são prestados, repassando a eles a
exploração dos serviços;

• a extinção ou dissolução da CBTU após a efetivação do repasse de todos os serviços sob sua
responsabilidade.

Atualmente, parte dos sistemas de trens suburbanos já foram
estadualizados, como ocorreu em São Paulo e no Rio de Janeiro, e outros estão em processo de
adequação para transferência. Assim, não obstante a CBTU ainda manter alguma atividade no
setor, pode-se afirmar que o serviço de transporte ferroviário de passageiros nas áreas
metropolitanas encontra-se desvinculado da esfera federal. Uma vez consumada a transferência da
exploração dos serviços para Estados e Municípios, cabe a eles regular a sua prestação, com todas
as prerrogativas inerentes.
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