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JUSTIFICATIVA 

Segundo disposto no art. 14, XIII, da Lei Orgânica do Município, 
cabe ao Poder Legislativo zelar pela preservação de sua competência 
legislativa, sustando os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 
poder regulamentar, o que deve ser feito por intermédio de decreto legislativo, 
nos termos do artigo 236 do Regimento Interno. 

Com efeito, o combatido artigo 5°, da Portaria 58/11 - SMT, obriga 
que os veículos do transporte de escolares sejam identificados com 
informações atinentes aos estabelecimentos de ensino, endereço e telefone. 
Nesse prisma, imperioso se faz destacar que o artigo 5°, in totum, da Portaria 
58/11 - SMT, padece do vício insanável da inconstitucionalidade, haja vista 
que afronta os direitos da personalidade, "ex vi" do inciso X, artigo 5°, da Lei 
Maior. 

Nesse diapasão, inconteste é o embaraço acarretado pela descabida 
obrigatoriedade, pois não se mostra razoável compelir o transportador de 
escolares a divulgar o nome de qualquer instituição de ensino quando não 
mantém contrato com este, e sim com o responsável legal pela criança ou 
adolescente. Por outro lado, mesmo que exista contrato com o estabelecimento 
de ensino, tal dispositivo não pode implicar em obrigação para um terceiro que 
também possui a garantia constitucional de preservar a sua imagem. 

Já o "caput" e parágrafos 1 o e 2°, do artigo 7°, da Portaria 58111 -
SMT, obriga que os veículos do transporte de escolares também sejam 
identificados com o nome e telefone de seu proprietário. A propósito, latente é 
a ilegalidade e a inconstitucionalidade do aludido artigo e parágrafos, eis que 
não se presta a dar fiel execução a nenhuma lei, além de ferir os supracitados 
direitos da personalidade. 

Destarte, urge evidenciar que a inscnçao dos dados pessoais do 
transportador de escolar nas laterais do veículo tende a expor absurdamente sua 
segurança e imagem perante terceiros, podendo, inclusive, ser alvo de ações 
criminosas ou brincadeiras de mau gosto, principalmente, quando se tratar de 
condutores do sexo feminino. 
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Consoante a noção cedida, verdade seja que a Portaria 58/11 - SMT 
tende a patentear uma ilegítima e atípica intromissão Estatal nos direitos à 
intimidade, à vida privada e à imagem das pessoas, cuja inviolabilidade se 
tutela na Constituição Federal, mais precisamente no título dos direitos e 
garantias fundamentais. 

O Ilustre Prof'. José Afonso da Silva nos ensina: "o poder 
regulamentar consiste num poder administrativo no exercício de fimção 
normativa subordinada, qualquer que seja o seu objeto. Significa dizer que se 
trata de um poder limitado. Não é poder legislativo; não pode, pois, criar 
normatividade que inove a ordem jurídica. Seus limites naturais situam-se no 
âmbito da competência executiva e administrativa, onde se insere. Ultrapassar 
estes limites importa em abuso de poder, usurpação de competência, tornando
se írrito o regulamento dele proveniente".(Curso de Direito Constitucional 
Positivo, sa edição, p. 367). 

Assim, por exorbitar do chamado poder regulamentar e com 
fundamento no disposto pelo art. 14, XIII, da Lei Orgânica do Município de 
São Paulo, cumpre contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação do 
presente projeto. 

ala das Sessões, em 
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