
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 2987, de 2019 
 

Indica ao Sr. Governador a gratuidade nos trens do Metrô e da 
CPTM e linhas intermunicipais de ônibus para portadores da 
síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). 

 

 

Autoria: Deputado Dr. Jorge Do Carmo 
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INDICAÇÃO Nº 2987, DE 2019 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno, 
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado que determine a tomada das 
providências (1) para que, nos transportes coletivos públicos urbanos sob 
responsabilidade do Estado (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – 
EMTU, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – Metrô), se estabeleça a gratuidade para pessoas 
econômico-financeiramente carentes, portadoras do vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) que necessitem tratamento em face da manifestação da 
síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), por meio de alterações 
normativas pertinentes, especialmente a atualização da Lei Complementar nº 
666, de 26 de novembro de 1991, dela fazendo constar expressamente a 
referida gratuidade, bem como a correspondente alteração do Decreto nº 
34.753, de 1º de abril de 1992; e (2) para que, no transporte intermunicipal, por 
meio de iniciativas de mesma índole, sejam reservadas vagas gratuitas para as 
referidas pessoas.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Inúmeros portadores do vírus da imunodeficiência 
humana (HIV), necessitando realizar tratamento em face da manifestação da 
síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), fazem uso de transportes 
públicos, dentre os quais os de responsabilidade do Estado.  

Muitos deles, em condições precárias não apenas de 
saúde, mas também econômico-financeiras, têm pleiteado, administrativamente 
e sem sucesso, o reconhecimento do direito à isenção tarifária.  

No entanto, no plano judicial o panorama é diferente. 
Decisões do Tribunal de Justiça reconhecem aos pleiteantes o direito à isenção 
tarifária em relação aos transportes coletivos públicos urbanos sob a 
responsabilidade do Estado.  

Recentemente, os Desembargadores da 2ª Câmara de 
Direito Público do Tribunal de Justiça proferiram decisão nesse sentido, por 
unanimidade, cuja ementa é reproduzida abaixo: 

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Transporte público 
gratuito. Alegação da autora de que é portadora de HIV. Direito à isenção de 
tarifa no transporte intermunicipal às pessoas portadoras de HIV. Pretensão 
exercida em face de permissionária.  

Aplicação da LC Estadual nº 666/91 e do Decreto 
Estadual nº 34.753/92, à luz da regra dos artigos 197 e 198, II, ambos da 



 
 

Constituição Federal. Laudo que comprova o desenvolvimento de AIDS, 
inclusive com quadro de saúde correlato. Definição de ‘deficiência’ que 
contempla doentes naquela condição. Concessão do benefício. Sentença 
reformada. Procedência do pedido. Recurso conhecido e provido. 

(TJ, Apelação nº 1004327-66.2017.8.26.0198, da 
Comarca de Franco da Rocha, d.31.1.19). 

Em seu voto, a Desembargadora Relatora menciona que 
o referido posicionamento não é novo na referida Câmara de Direito Público, 
como se pode notar a seguir:  

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Portador de HIV. 
Pleito de Isenção tarifária. Cartão BOM Especial. Cabimento. Autor, portador 
de HIV, que é doença que se enquadra nas hipóteses de isenção permitidas 
pela Resolução Conjunta SS/STM nº 3 e 4. Hipótese é de renovação da 
carteira de isenção tarifária. Direito à acessibilidade de portadores de 
deficiência garantido constitucionalmente. Sentença de procedência mantida. 
(Apelação/Reexame Necessário nº 1025700-26.2015.8.26. 0554, Rel. Des. 
Claudio Augusto Pedrassi, DJ 13.12.2016).  

 

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER – TRANSPORTE GRATUITO – HIV – POSSIBILIDADE. 1. A parte 
autora é portadora do vírus HIV. 2. Comprovação da existência de doenças 
oportunistas e intercorrências em razão da moléstia, que justificam a 
concessão do benefício pleiteado. 3. Atendimento dos requisitos exigidos pelo 
Decreto Estadual nº 34.753/92, Lei Municipal nº 11.250/92 e Lei Complementar 
nº 666/91. 4. Ação de rito ordinário, julgada procedente. 5. Sentença mantida. 
6. Recursos de apelação, desprovidos.  

(Apelação 0219078-80.2006.8.26.0100; Relator (a): 
Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central 
Cível – 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2014; Data de Registro: 
08/08/2014).  

Assim sendo, tendo em vista as disposições da Lei 
Complementar nº 666, de 26 de novembro de 1991, e do Decreto nº 34.753, de 
1º de abril de 1992, bem como a interpretação que o judiciário paulista faz das 
normas neles contidas, torna-se conveniente fazer constar dos referidos textos 
a gratuidade que hoje é negada administrativamente, porém obtida 
judicialmente.  

Com isso aumenta-se a segurança jurídica, podendo-se 
inferir inúmeros impactos positivos após a adoção da medida indicada: (i) 
pacientes debilitados não mais seriam submetidos ao desconforto, ao ônus 
financeiro e ao estresse decorrentes da negativa administrativa e também da 
busca, pela via judicial, do reconhecimento do direito à gratuidade; (ii) a 
condição geral média de saúde dos pacientes certamente melhoraria; (iii) a 
eliminação dos pedidos administrativos provocaria redução de custos para os 
sistemas de transporte; (iv) a eliminação dos pedidos judiciais teria como 
consequência imediata o redirecionamento de recursos humanos – escassos e 



 
 

caríssimos – para outras demandas judiciais, aumentando-se assim a eficiência 
do Poder Judiciário.  

De outra banda, há que se garantir também o direito 
àqueles que fazem uso dos serviços de transporte intermunicipal.  

Ocorre que as passagens de ônibus têm natureza tarifária 
e a matéria referente à fixação, alteração e isenção de tarifas é privativa do 
Executivo, conforme expressa previsão da Constituição do Estado (artigos 5º, 
47, VIII, 120 e 159, parágrafo único). Tal afirmativa é válida tanto para os 
serviços públicos quanto para as empresas privadas de transporte que operam 
mediante concessão ou permissão, cujos preços das passagens são 
autorizados pela Administração.  

 

Nesta conformidade, apresento esta Indicação como 
propositura de relevante interesse público. 

Sala das Sessões, em 11/09/2019. 

 

a) Dr. Jorge Do Carmo 


