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JUSTIFICATIVA - PL 0699/2015 
A presente propositura tem por finalidade a utilização de aplicativos como SMS (Short 

Message Service) e/ou WhatsApp, aos usuários do Sistema de Transporte Público Coletivo, no 
Município de São Paulo, propiciando a comunicação em tempo real, para registrar 
irregularidades de teores diversos, quanto à prestação dos serviços a que se destina, com 
respeito aos direitos do consumidor-cidadão. 

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) considera serviços públicos como relações 
de consumo e obriga o adequado e eficaz atendimento, o que inclui o meio de transporte que é 
proporcionado pelo Poder Público e atende a todos os cidadãos, sem qualquer distinção de 
classe, gênero, cor, orientação sexual, procedência nacional ou outras formas de 
discriminação, com o comprometimento de prestar esse serviço, mesmo quando não o opera 
diretamente e utiliza a prestação de serviços de empresas privadas. (CDC, art. 6, X), 

É importante inserir o acesso ao transporte em uma lógica de direito básico: ele não é 
uma mercadoria, em seu serviço deve haver normas que respeitem a população, pois não é 
um favor prestado à população e sim um direito que deve ser cotidianamente cobrado pela 
sociedade e aperfeiçoado pelo Poder Público. 

É válido lembrar que toda a sociedade se beneficia direta ou indiretamente dos 
serviços de transporte público coletivo, visto que estes meios de locomoção são essenciais 
para a produção econômica e desenvolvimento do país. Sem acesso aos meios de transporte 
públicos e coletivos, a maioria dos trabalhadores não teria condição de se deslocar. 

Os benefícios gerados pelo transporte público coletivo englobam desde melhorias ao 
meio ambiente até a maior mobilidade nos espaços públicos, utilizado por todos como forma de 
contribuição social. 

Considerando o princípio de que interesses públicos devem prevalecer sobre 
interesses particulares, o transporte público coletivo deve observar os Princípios de 
Funcionamento, tais como: obrigatoriedade, eficiência, regularidade com intervalos pré-
definidos, previsibilidade, continuidade, conforto, segurança, acessibilidade, cortesia, 
modicidade propiciando tarifas justas. 

Sendo assim, denota-se claramente, a relevante preocupação do nobre Vereador, 
proponente desta Lei, embasada em uma das formas de manifestação do consumidor, a fim de 
exercer seus direitos, buscando solução pontual, em tempo real, na batalha coletiva com 
relação à qualidade do serviço utilizado, reconhecendo a vulnerabilidade do usuário, em 
relação ao respeito à sua dignidade, bem como a transparência e harmonia das relações de 
consumo. 

Diante do exposto, e por tratar-se de matéria que visa garantir, ao usuário, a eficácia da 
prestação de serviço, junto ao Transporte Público Coletivo, temos a certeza de que os Nobres 
Pares, desta Edilidade, saberão reconhecer e dar a devida aprovação à presente propositura. 
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