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TRANSPORTANDO DIREITOS: O TRANSPORTE PÚBLICO 

ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL 

INTRODUÇÃO 

Um dos maiores conflitos no campo das ciências jurídicas também 

chamado díade em conflito é: lei positivada e aplicação social. Desse modo, 

enquanto a primeira consiste na legislação escrita dentro de um código; a 

segunda, é como essa lei é aplicada na prática de modo que em grande parcela 

de legislações o contexto social é totalmente diferente do que diz a Norma 

Jurídica. 

Nesse sentido, surgem direitos necessários a população, um deles o 

transporte público visto que tal direito faz-se necessário para acesso a outros 

direitos, como saúde, educação, trabalho sendo incorporado no Brasil como 

sendo um direito fundamental na Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988. No entanto, no aspecto prático do transporte público o aspecto é 

totalmente diferente do que diz a legislação positivada de modo a apresentar a 

díade. 

Portanto, o presente estudo tem por objetivo compreender o contexto 

histórico do transporte público, seu surgimento. Feito isso, será analisado o 

transporte como direito de modo a apresentar os diferentes vieses de direitos: 

fundamental, meio, direito a cidade e mobilidade urbana de forma breve e, por 

fim, mostrar algumas problemáticas do transporte dado que a lei e a prática 

social diverge. 

 

DIREITOS POSITIVADOS E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

Antes de falar sobre o direito ao transporte público, deve-se 

compreender o que são direitos sociais e o princípio da dignidade humana. 

Assim, o primeiro nada mais é do que os direitos expressamente positivados em 

uma Constituição que, no caso brasileiro, encontram-se no rol taxativo do art. 6° 

da Constituição Federal de 1988, sendo eles: educação, saúde, alimentação, 

trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade 

e à infância e assistência aos desamparados. Ainda, nesse mesmo rol, por meio 



 
 

da Emenda Constitucional n° 90/2015, institui-se o direito ao transporte na 

categoria de direito social, dado que o acesso a hospitais, escolas, trabalho e 

lazer dar-se-ão através do transporte. 

No tocante a dignidade, esta é tida como um princípio, segundo o qual 

todos os seres humanos possuem o direito de ter uma vida com dignidade de 

modo que é através dos direitos positivados que esse princípio é aplicado. 

Assim, faz-se necessário aprofundar e compreender o significado de tal princípio 

visto que ele é ligado aos direitos. 

O conceito de dignidade é intrínseco aos direitos positivados, visto que 

tais direitos incorporados pelo constituinte em 1988 com o objetivo único e 

primeiro do alcance do da dignidade, ou seja, a cessação daquilo que causa dor 

e sofrimento as pessoas. Seu contexto histórico é de conflitos, guerras e crises 

políticas. Portanto, esse princípio nasce de dissidências e problemas sociais ao 

passo que, além de abranger a noção do viver, amplia o alcance para a vida com 

dignidade. 

Assim, vê-se a inserção de valores éticos para o campo do direito. O 

nascimento desses valores deu-se após o nazismo, momento de crises e 

guerras, desenvolvendo a ideia denominada pós-positivismo, isto é, a inserção 

de um novo aspecto jus filosófico no mundo jurídico, quebrando com a teoria 

pura do direito ou positivismo jurídico promovida pelo jurista Hans Kelsen, 

incorporando-os na ciência jurídica valores éticos e de proteção do princípio da 

dignidade. (MARMELSTEIN, 2008, p. 10–11). 

Logo, a dignidade é conectora direta com a figura da pessoa humana, 

sendo que humano significa um ser tangível, real, palpável e nada abstracionista, 

ou seja, o homem da forma como realmente é. Ainda, a legislação a torna 

irredutível e jamais substituível, ao passo que positiva, garante, ampara e 

organiza a forma de aplicação de seus direitos e garantias individuais protegidos 

juridicamente pela legislação nacional através da lei máxima de um Estado, sua 

Constituição (MIRANDA, 2000, p. 184). 

Além do aspecto jus filosófico do princípio da dignidade, o direito 

positivado, a legislação, ampara e protege tal matéria. No que concerne a Norma 

Jurídica nacional, a atual Constituição brasileira de 1988 em seu art. 1° deixa 

claro seus fundamentos, um deles a proteção nacional do princípio da dignidade. 



 
 

Nesse sentido, Flávia Piovessani (2003, p. 44), argumenta sobre esse 

princípio na Constituição Federal, afirmando que: 

 

“o valor da dignidade humana – imediatamente elevado a princípio 

fundamental da Carta, nos termos do art. 1°, III – impõe-se como 

núcleo básico e informador do ordenamento jurídico brasileiro, como 

critério e parâmetro de valoração a orientar a interpretação e 

compreensão do sistema constitucional instaurado em 1988”. 

 

No que tange ao Direito Internacional, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1984, p. 01), Norma Jurídica Internacional, nesse mesmo 

viés, assim como a Carta Magna de 1988, assegura o princípio da dignidade 

humana em seu art. 1°: “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade 

e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas 

às outras com espírito de fraternidade”. 

Nesse ínterim, o princípio da dignidade humana, primeiramente, foi 

respaldado por valores éticos e, posteriormente, incorporado no direito 

positivado para garantir a proteção estatal desse princípio. Ainda, essa 

incorporação traz novos aspectos e contornos para o direito, trazendo consigo 

direitos denominados pelo criador de leis como: direitos humanos e direitos 

fundamentais. 

Para que o princípio da dignidade humana seja garantido, criaram-se 

então os chamados direitos humanos e os direitos fundamentais, eles são 

valores sociais e normas legais que cumprem um papel essencial na proteção e 

garantia da dignidade por parte de um Estado, se fazendo presente em tratados 

e convenções internacionais incorporadas pela legislação nacional, bem como 

pelas Normas Jurídicas internas de determinado Estado. 

Logo, os direitos humanos nada mais são do que valores sociais, éticos, 

morais e normas positivadas cujo objetivo é salvaguardar a dignidade, de modo 

a defender o indivíduo contra ações que o coloquem na condição de mero objeto 

e refreando o poder do Estado. (BEAZ, 2011, p. 37). 

 Apesar das expressões direitos humanos e direitos fundamentais terem 

o mesmo sentido semântico, bem como serem auxiliares na proteção da 

dignidade humana, cada uma delas possui características próprias, estando 



 
 

ligadas a uma categoria de proteção, o momento histórico e o motivo de criação 

de uma é muito diferente da outra. Então, muitos doutrinadores fazem essa 

diferenciação, cabendo, portanto, compreendê-la. 

Os direitos humanos asseguram a proteção internacional dos direitos do 

homem, considerando a ameaça que qualquer Estado poderá fazer contra eles. 

Por isso, os Estados deverão respeitas essas garantias, caso contrário 

responderão nas Cortes Internacionais, sendo essa uma forma de proteção da 

dignidade humana. O segundo, versa sobre os direitos em ordem nacional, isto 

é, aqueles expressamente previstos na Constituição de cada Estado. (GUERRA, 

2017, p. 08). 

Nesse mesmo entendimento, Marmelstein (2008, p. 20) afirma que os 

direitos fundamentais nada mais são do que normas jurídicas positivadas, 

criadas especificamente e formadoras de um elo com o princípio da dignidade 

humana. Do mesmo modo, usada para refrear o poder de determinado Estado 

Democrático de Direito. 

No que tange ao plano internacional, criou-se, em 1945, a Carta da 

Organização das Nações Unidas (ONU), também conhecida como Carta de São 

Francisco, documento de suma importância sobre a proteção aos Direitos 

Humanos, a qual versa sobre manutenção da paz e segurança internacionais. A 

Carta tinha como objetivo evitar guerras e atrocidades futuras como aquelas 

causadas na Segunda Guerra Mundial, assegurando assim proteção a dignidade 

humana para as pessoas no presente e de tempos futuros. 

No tocante aos direitos fundamentais, estes passaram por diversas 

mudanças e transformações históricas, desenvolvendo as chamadas dimensões 

ou gerações desses direitos. A primeira geração ou dimensão garante a proteção 

do indivíduo; segunda, direitos sociais, econômicos e culturais; terceira, direitos 

de fraternidade; quarta, direito dos povos; quinta, direito à paz; sexta, 

informação, pluralismo político e democracia (SILVA; VITA, 2014, p. 247). 

Compreendido o princípio da dignidade humana, bem como os direitos 

humanos e fundamentais faz-se necessário entender o cerne do presente 

estudo: o transporte público. 

UM DIREITO: O TRANSPORTE PÚBLICO 

Transporte público, uma história 



 
 

A vontade de locomover-se entre diferentes pontos das cidades, cada 

vez mais populosas, ou o anseio de circular entre as diversas localidades deixou 

claro uma das principais conquistas da modernidade: o direito de ir e vir. 

Entretanto, como é próprio da modernidade, a realidade estava carregada de 

contradição. A idade avançada, a doença, a carga pesada, as imensas distâncias 

impossibilitavam ou violavam o direito conquistado. As soluções a essas 

questões também vieram como respostas da modernidade: o acesso ao direito 

pleno era intermediado pela posse de meios de transporte que proporcionavam 

o acesso à possibilidade de ir e vir. A falta do meio de transporte impedia o 

usufruto pleno do direito à liberdade. No entanto, conforme as cidades cresciam 

e a revolução industrial avançava, o transporte deixou de ser apenas uma 

manifestação do anseio ou da vontade de usufruir o direito de ir e vir. O 

transporte tornou-se uma necessidade para trabalhar. O transporte, além de uma 

maneira de usufruir da liberdade estava diretamente relacionado à necessidade 

da organização social voltada aos interesses do crescimento da produção. 

Neste sentido, a necessidade de chegar ao local de trabalho e a vontade 

que o trabalhador chegasse o mais rápido possível tornou a locomoção uma 

necessidade do trabalhador e do empregado (SOUSA, 2013, p. 45). Neste 

período ainda não há nenhuma iniciativa por parte do Estado, de garantir esse 

direito. Foi, portanto, a iniciativa privada que organizou meios de condução para 

o trabalhador, com a possibilidade de estender o transporte para os finais de 

semana, oferecendo “o bônus” de que o transporte também fosse utilizado para 

o lazer. Segundo SOUSA, (2013, p. 65) o avanço das estratégias de transporte 

de pessoas desenvolveu-se de diferentes maneiras ao longo do século XVIII, 

XIX e XX. Concomitantemente, o transporte foi visto não apenas como um meio, 

mas também como uma possibilidade de investimentos e geração de lucros. O 

desenvolvimento de uma cidade, a organização da vida dos trabalhadores, a 

capacitação da mão-de-obra demandava, de maneira primordial, de uma rede 

de transportes. 

Durante todo o século XVIII e XIX o transporte de público de pessoas 

esteve atrelado diretamente à iniciativa privada. Para além do transporte urbano, 

imensas redes de estradas e ferrovias foram criadas para o transporte de cargas, 

de informações, de capital e de pessoas. A partir do século XX o transporte 

privado passou a ser o alvo de investimento de grandes industriais. A aquisição 



 
 

do carro próprio era apresentada como a solução para a locomoção e o 

transporte. O Estado, atrelado aos grandes industriais, incentivou e apoiou a 

produção dos automóveis adiando, mais uma vez, o planejamento e a criação 

de um transporte público de qualidade 

 

Transporte público enquanto direito 

Parte-se da premissa que o direito ao transporte, abrangido no rol taxativo 

dos direitos sociais da Constituição Federal de 1988, é de extrema importância 

para o alcance de uma vida com dignidade, bem como o deslocamento de 

grande parte da população para os mais variados ambientes, sejam eles: 

trabalho, escola, universidades, praças para lazer, hospitais, etc. é realizado por 

intermédio desse direito, entende-se a necessidade de uma maior compreensão 

acerca da forma como ele é prestado no plano do ser, isto é, na prática social, 

com o propósito de descobrir quais problemas impedem sua real eficácia, ao 

passo que encontrar estratégias para o enfrentamento dessas defasagens torna-

se fundamental. 

Nesse sentido, Ingo Sarlet (2015, p. 04) afirmou, no momento da 

incorporação do direito ao transporte enquanto direito social, que haveria uma 

grande possibilidade dessa garantia constitucional não ter eficácia plena 

comparando-o com os demais direitos positivados na Constituição Federal, haja 

vista enormes impasses que cada um apresenta. Logo, indaga-se se o direito 

assegura de fato uma vida com dignidade ou é somente uma promessa 

constitucional positivada que nunca foi corretamente aplicada no contexto social. 

Ademais, na visão do jurista Pedro Lenza (2019, p. 2019): 

 

“o transporte, especialmente o público, cumpre uma inegável função 

social e se apresenta como fundamental para aqueles que não 

possuem meios próprios de locomoção, constituindo-se como 

“elemento de vital importância para assegurar as condições 

necessárias para uma vida digna” (parecer CCJC/CD)”. 

 

Além de ser um direito fundamental, o transporte público vai de encontro 

com o direito à cidade, visto que o deslocamento bem como o acesso aos órgãos 

público e privados da cidade dar-se-ão por intermédio do transporte público, 

especialmente as pessoas residentes em bairros distantes. Desse modo, o 



 
 

direito a cidade foi instituído pelo pensador francês Henri Lefebvre cunhador de 

tal termo. 

Nesse entendimento, Fernandes (2007, p. 208) afirma que o 

desenvolvimento urbano, mais precisamente a cidade, deveria ser muito além, 

interpretando Lafebvre, do que um aspecto político e sim jurídico, vê-se: 

 

“o conceito de “direito à cidade” de Henri Lefebvre foi muito mais uma 

plataforma político-filosófica e não explorava diretamente como, ou em 

que medida, a ordem legal determinava o padrão excludente de 

desenvolvimento urbano. Aos argumentos sociopolíticos de Lefebvre, 

deve ser acrescentada uma outra linha, ou seja, argumentos jurídicos 

que nos permitam construir uma crítica à ordem legal não apenas na 

perspectiva de valores sociopolíticos ou humanitários, mas desde 

dentro da própria ordem legal”. 

 

Outrossim, o direito ao transporte caracteriza-se como direito 

prestacional, ou seja, aquele direito que não possui aplicabilidade imediata sem 

antes passar pelo poder público para, na sequência, ser prestado à população. 

Porém, insere-se mais um problema, haja vista tratar-se de direito prestacional, 

caso não haja regulamentação, políticas públicas, serviço ou rubricas 

orçamentárias por parte do poder público esse direito torna-se ineficaz, tendo aí 

sua grande derrota. (CLÈVE, 2011, p. 26). 

 Um dos entendimentos aplicados no que tange a limitação do direito ao 

transporte é a teoria da reserva do possível, ao qual dá pretexto para que a 

administração pública não materialize o direito de forma eficaz por falta de 

condições financeiras, legitimando assim o Estado a não prestação de serviços 

ligados a mobilidade urbana. (JUNIOR; RANGEL, 2019, p. 13). 

Desse modo, é necessário compreender três importantes vertentes para 

a correta aplicação de um direito, sendo elas: a existência de políticas públicas, 

a adequação de sua execução e a compatibilidade das condicionantes de 

realidade na relação entre a necessidade para a manutenção da dignidade 

(mínimo existencial) e disponibilidade de recursos financeiros (reserva do 

possível). O primeiro, são métodos utilizados pelo poder público para a prestação 

eficaz do serviço, no caso transporte. Segundo, nada mais é do que adequar o 

direito, tirando-o do campo da objetividade e trazendo-o para a sociedade, de 



 
 

modo a aplica-lo observando as necessidades de seus usufruidores. Último, o 

direito deverá ser aplicado para garantir o princípio da dignidade, bem como 

estar nos recursos orçamentários. (CIDADE; LEÃO JÚNIOR, 2016, p. 211). 

Ainda, uma das defasagens do direito ao transporte é o critério de 

remuneração, isto é, a taxa paga pelos usuários de transporte público, cobrando-

se por passageiro, ao passo que produz um aspecto paradoxal, dado que se 

torna vantajoso para os empresários manter os ônibus sempre lotados sem 

haver acréscimos desses veículos ou, até mesmo, descumprir itinerários. (FIX; 

RIBEIRO; PRADO apud GREGORI; ZILBOVICIUS, 2015, p. 177). Além disso, 

Lenza (2019, p. 2019), enfatiza que vários usuários não possuem condições de 

arcar com as taxas cobradas, não podendo voltar para suas residências após 

um dia de trabalho. 

Assim, o direito ao transporte enquadra-se na segunda geração e, além 

disso, faz parte da conceituação de mobilidade urbana, ou seja, pessoas e 

protagonistas da economia que, para cumprir suas necessidades, precisam 

deslocar-se de sua residência para realização das atividades diárias. Para que 

esse deslocamento seja realizado faz-se necessário a utilização de meios como, 

por exemplo: bicicletas, carros, motocicletas e o transporte público coletivo 

(FANINI, 2010, p. 10). 

Contudo, apesar de ser uma importante prerrogativa constitucional, o 

direito ao transporte público apresenta diversas deficiências em sua aplicação, 

dentre elas é possível perceber: tarifas elevadíssimas, ônibus de péssima 

qualidade, pontos de espera velhos e deformados que não atendem as 

necessidades da população que faz uso desse direito. 

Nesse sentido, percebe-se que o Mínimo Existencial, isto é, o dever do 

Estado em garantir a aplicação do direito humano fundamental não é cumprido. 

O Estado tem o dever de garantir o Mínimo em qualquer território, bem como 

abster-se de praticar qualquer ato que viole o princípio da dignidade 

(SARMENTO, 2000, p. 71). Ainda, sem a garantia do Mínimo não existe 

sobrevivência, da mesma forma haver um cerceamento do direito à liberdade. 

Por isso, o Mínimo Existência é necessário para a subsistência. (TORRES, 2009, 

p. 70). 

Ainda, observa-se que o não cumprimento ou a inaplicabilidade concreta 

desse direito resulta em diversos problemas para aqueles que necessitam 



 
 

locomover-se, resultando na ineficiência do princípio da dignidade, como, por 

exemplo: vias de circulação com alto risco de acidentes; ônibus velhos ou com 

problemas mecânicos que ponham em risco a vida daqueles que usufruem dele, 

bem como de seus colaboradores; taxas elevadíssimas de tarifa, as quais 

causam desconforto financeiro para o usuário, demora para deslocamento de 

um ponto a outro, necessidade de alternação de ônibus para deslocar-se, dentre 

outros. 

 Sob esse viés, Barcellos (2002, p. 245-246) afirma que: 

 

a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode 

ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem 

pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao 

determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode 

esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, em 

seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou 

qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos 

fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições 

modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como 

já exposto, na promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de 

partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que 

inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições materiais 

mínimas de existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa 

dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo 

exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas depois 

de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos 

remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O mínimo 

existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades 

orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do 

possível. 

 

Contudo, muitos governantes “escondem-se” atrás de outro princípio, o 

da Reserva do Possível, ou seja, alegando que o Estado não possui condições 

financeiras suficientes para garantir tal direito, causando assim um problema 

social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
 

Inicialmente, o transporte público surge como aquele ligado a iniciativa 

privada e após longos períodos, vincula-se ao aspecto público. Depois, torna-se, 

no contexto brasileiro, em 2015, um direito social e fundamental presente na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Nesse sentido, além de ser um direito social e fundamental, apresenta 

duas características importantes: um direito prestacional, pois é por políticas 

públicas que tal serviço é prestado; direito meio, isto é, aquele que dá acesso a 

outros direitos dado que é por meio do transporte público que o direito à saúde, 

educação, lazer é acessado. 

Além disso, tal direito liga-se com o conceito de direito à cidade, pois é 

por intermédio do transporte que se dá o acesso a eventos públicos, privados 

bem como aos diversos serviços ofertados na cidade. Ainda, liga-se com 

mobilidade urbana, pois é forma de descolamento especialmente de pessoas 

que moram em bairros mais distantes da região central. 

Portanto, falar de transporte público é falar de direito fundamental, social, 

direito à cidade e mobilidade urbana, sendo que tal tema é de grande relevância 

para diversas áreas, mas com especial zelo e ênfase para o campo das ciências 

jurídicas de modo a verificar os problemas que o transporte apresenta e buscar 

soluções para tais. 
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