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JUSTIFICATIVA - PL 0625/2018 
Com a legalização dos aplicativos de carona disponíveis no mercado os taxistas 

perderam espaço devido a questão de preço e da facilidade de se compartilhar viagens com 
outros passageiros, o que é mais rentável para o motorista e mais econômico para o 
passageiro. Buscando ajudar os taxistas a ter um aumento em suas viagens e ainda oferecer 
um complemento ao transporte público que muitas vezes é demorado e que ainda não oferece 
a devida segurança aos seus usuários, o Táxi Lotação seria uma viável alternativa, não apenas 
para aqueles que buscam mais comodidade no transporte como para aqueles que buscam 
mais segurança. 

A ideia de poder compartilhar uma corrida de táxi, com mais conforto e menor custo por 
passageiro não é nova, tendo sua origem no extinto táxi-lotação oficial, criado em 1973, que 
atendia a uma parte da demanda de usuários com poder aquisitivo mediano e que se dispunha 
a pagar o equivalente a algumas passagens de ônibus para ter um serviço rápido, confortável e 
mais privativo. Ou seja, as lotações atendiam a uma fatia de mercado intermediário entre o 
transporte coletivo convencional e o táxi-comum e até mesmo o automóvel particular. Ele 
operava por meio de linhas regulares, percursos, pontos iniciais e finais, que eram atendidas 
apenas por veículos pré-determinados, do tipo convencional de quatro portas. No entanto, o 
que se observava é que o sistema de cobrança da tarifa por passageiro do táxi-lotação, 
mediante um valor médio e fixo por linha, não era devidamente justo e adequado aos diferentes 
perfis e demandas dos usuários. Quando os passageiros desembarcavam ao longo do 
percurso, os primeiros pagavam uma tarifa relativamente maior face à distância utilizada a 
bordo do lotação. Verificava-se, então, que a formulação utilizada pelo sistema de lotação não 
era sempre exata, principalmente considerando-se os seguintes aspectos. 

- O táxi não ia até o final do percurso básico, após o desembarque de todos os 
passageiros, portanto economizando tempo e combustível. 

A implantação do sistema de Táxi Lotação vem ao encontro da melhoria da mobilidade 
urbana, e com isso a busca pela redução do uso individual de automóveis, colaborando para a 
diminuição dos crescentes congestionamentos na cidade. 

Não obstante, esse novo meio de transporte pretende ampliar a participação dos 
taxistas, que tiveram uma redução no número de passageiros, após, a regulamentação dos 
aplicativos de carona, para aumentarem seus ganhos de forma justa e proporcional. 

Este tipo de sistema de transporte, já foi adotado em grandes capitais como Belo 
Horizonte e Porto Alegre, tendo uma grande aceitação não apenas da população local, como 
de turistas, que buscam um meio mais seguro e barato para se deslocar nas capitais. 

Pelas razões apresentadas, gostaríamos de contar com o apoio dos Nobres Pares na 
aprovação deste projeto que acreditamos ser de grande interesse publico e de suma 
importância no caminho das soluções para a cidade de São Paulo." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/11/2018, p. 100 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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