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JUSTIFICATIVA - PL 0498/2017 
O advento dos aplicativos para exploração dos serviços de transporte de passageiros 

no Município de São Paulo (Uber, Cabify, 99, etc.) desencadeou uma onda de manifestações 
contrárias à iniciativa por parte dos taxistas. Sob à alegação de concorrência desleal em razão 
da falta de regulamentação do transporte por aplicativo, os taxistas alertavam para a 
precarização dos serviços e a falta de segurança para os passageiros. 

Sabe-se, porém, que não é a regulamentação ou as obrigações legais impostas pelo 
Estado que elevam a qualidade dos serviços ao consumidor, mas sim a livre concorrência. A 
necessidade de "ganhar" o cliente no dia a dia é o que de fato exige uma prestação de serviços 
cada vez melhor. 

A discussão trazida pelos taxistas sobre a necessidade de regulamentar os serviços de 
transporte por meio de aplicativos, leva-nos na verdade a uma questão antagônica: qual a 
necessidade de se manter tantas regras e obrigações para os serviços de táxis? 

A inovação trazida pelos aplicativos Uber, Cabify, 99, Easy Taxi, entre outros, 
demonstra como o intervencionismo desnecessário do Estado na atividade econômica é 
maléfico ao consumidor (que pagava mais caro em razão da reserva de mercado) e aos 
próprios taxistas (que são obrigados a cumprir regras). 

Nesse sentido, apresento aos Nobres Pares este Projeto de Lei que visa alterar e 
revogar dispositivos da Lei n° 7.329, de 11 de julho de 1969, que estabelece normas para 
execução de serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel a 
taxímetro, bem como da Lei n° 10.308, de 22 de abril de 1987, que introduz alterações na Lei 
n° 7.329, de 11 de julho de 1969. 

A iniciativa permite que o taxista utilize um veiculo de terceiro na prestação dos 
serviços, desobrigando-o de ser proprietário do mesmo, além de revogar a exigência dos 
veículos serem licenciados no Município de São Paulo. 

A proposta, ao alterar a legislação que disciplina os serviços de táxi, tem o objetivo de 
trazer novas possibilidades aos taxistas que lhe permita concorrer com os prestadores de 
serviço de transporte por aplicativo, razão pela qual conta com o apoio dos Nobres Vereadores 
desta Casa de Leis. 
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