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JUSTIFICATIVA - PL 0127/2019 
O presente projeto de lei tem por objetivo a regulamentação da função de motorista e 

função de cobrador de empresas concessionárias do serviço de transporte público do 
Município de São Paulo, tendo em vista a atual condição de alguns motoristas realizando sua 
função própria, somada à função de cobrador. 

A dupla função coloca em risco o motorista do micro-ônibus, os usuários, os pedestres 
e os outros motoristas no trânsito, além de elevar a um grau insuportável o estresse dos 
profissionais rodoviários, criando o ambiente propício para o aumento do número de acidentes 
com vítimas. Resta evidente que prestar atenção no trânsito, liberar as catracas (que mesmo 
com bilhetagem eletrônica necessitam da ação dos motoristas), receber o dinheiro e dar o troco 
(que varias vezes falta), dar informações são funções que atrapalham a concentração do 
motorista, podendo causar acidentes. 

Destarte, a dupla função fere as condutas licitas do motorista conforme os artigos 28, 
169 e 252 do Código de Trânsito Brasileiro que determina correspondentemente que o 
condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e 
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito; determina como infração leve o fato de dirigir 
sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança; determina como infração média 
dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares 
de braço, mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. 

Como se trata de um assunto específico o qual não é tratado pela legislação 
trabalhista, tal situação é atualmente normatizada por meio de acordo ou convenção coletiva 
de trabalho e pelo entendimento jurisprudencial. Assim, as empresas concessionárias 
efetivaram a dupla função do motorista se valendo do artigo 7º, inciso XXVI da Constituição 
Federal, que reconhece a validade dos acordos ou convenções coletivas. 

Contudo, a Constituição Federal estabelece (art. 30, V) aos municípios a competência 
de legislar, dentre outros assuntos, sobre o transporte coletivo, que tem caráter essencial. 
Assim, esse projeto de lei vem normatizar a obrigatoriedade de que as empresas 
concessionárias operarem com a presença de cobradores em todos os ônibus coletivos, 

Por isto, encaminho o presente projeto de lei para apreciação e aprovação dos nobres 
vereadores desta Casa. 
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