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JUSTIFICATIVA 
 
 

O presente projeto de lei tem por objetivo excluir os veículos das auto-escolas da disciplina 
imposta pelo Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores no Município de 
São Paulo, instituído pela Lei n° 12.490, de 03 de outubro de 1997. 
 
Segundo o presidente da ANACCOM - Associação Nacional dos Centros de Formação dos 
Condutores, o Sr. Antonio Neves Johassen, há registro no DETRAN  Departamento Estadual 
de Trânsito, de 1300 (Um Mil e trezentas auto-escolas prestando serviços no município de 
São Paulo e estas, respeitando a legislação vigente, mantém no mínimo 2 (dois) veículos 
para a instrução de seus alunos, não ultrapassando, no total, a média de 3 veículos por auto-
escola. 
 
Os veículos, para além de serem utilizados nas aulas, servem também para transportar, 
diariamente, os alunos que devem prestar exame prático, para obtenção da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), junto ao DETRAN, o que deve ser feito sempre no período matutino, 
e em decorrência, vem recebendo multas por infringir o referido programa de restrição. 
 
Daí resulta que o segmento, para minimizar a redução de suas receitas e para superar o 
obstáculo da restrição acabam por adquirir mais um veículo o que, ao fim e ao cabo, de 
forma alguma contribuem para os objetivos da legislação. 
 
Registre-se que o impacto de tal exclusão será mínimo, eis que a grande maioria das auto-
escolas está sediada para além do centro expandido e adentram ao círculo objeto da 
legislação restritiva apenas para cumprir a agenda de exames estabelecida pelo DETRAN. 
 
Observe-se ainda que se, por hipótese, todas as auto-escolas registradas tivessem um de seus 
carros com o mesmo final de placa, o trânsito do município seria impactado, um único dia 
em 1300 veículos, o que pode ser considerado irrisório diante da realidade da megalópole. 
 
Entendemos que a aprovação da lei será extremamente benéfica para o segmento e em nada 
prejudicará os objetivos do Programa, razão pela qual contamos com o apoio dos Nobres 
Pares. 


