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PARECER Nº 909/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 349/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, dispõe sobre a 
criação da Escola Municipal de Formação de Condutores de Veículos Automotores do 
Município de São Paulo e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, poderão ingressar na referida escola todo aquele que 
resida no Município de São Paulo há pelo menos um ano, com mais de dezoito anos de idade, 
alfabetizado e não se encontre impedido administrativa ou judicialmente de conduzir veículo 
automotor e nem tenha sido condenado por crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. 
Também deve obrigatoriamente atender um dos seguintes requisitos: i) estar desempregado, ii) 
possuir renda familiar igual ou inferior a dois salários mínimos, ou iii) ser beneficiário do 
Programa Bolsa Família. 

Na justificativa que acompanha o projeto de lei, a autora argumenta que "as escolas 
públicas de trânsito são hoje uma realidade em todo o país e não representam custos extras 
pra o Executivo Municipal, isto porque os recursos para sua viabilização serão provenientes da 
arrecadação pública com o pagamento de multas de trânsito, como previsto no artigo 320 do 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB)". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, apresentando substitutivo ao projeto de lei a fim de adequar seu 
texto à técnica legislativa prevista na lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 
1998. 

Denota-se pelo texto do projeto de lei que a finalidade da propositura é possibilitar que 
as pessoas menos favorecidas economicamente consigam se preparar para obter a Carteira 
Nacional de Habilitação, haja vista o alto custo para frequentar um Centro de Formação de 
Condutores. 

Note-se que será necessário firmar convênios com Centros de Formação de 
Condutores, uma vez que a Resolução CONTRAN 358/2010 em seu artigo 7º não prevê 
autoescolas de caráter público: "Art. 7º As autoescolas a que se refere o art. 156 do CTB, 
denominadas Centros de Formação de Condutores - CFC são empresas particulares ou 
sociedades civis, constituídas sob qualquer das formas previstas na legislação vigente". 

As Escolas Públicas de Trânsito hoje vigentes têm como atribuições a de promover a 
realização de cursos de capacitação, aperfeiçoamento e atualização para os servidores dos 
Detrans, bem como oferecer cursos especializados e de capacitação previstos na legislação de 
trânsito em vigor, além de cursos e eventos de educação e segurança no trânsito para o 
público em geral. Entretanto, não oferecem cursos de formação de condutores. 

Segundo o Denatran, uma Escola Pública de Trânsito "é uma estrutura, não 
necessariamente física, destinada ao planejamento e desenvolvimento de programas e ações 
de Educação para o Trânsito no âmbito de sua competência nas esferas Federal, Estadual e 
Municipal, devendo ter como princípio básico a adequação dos conteúdos técnicos às 
atividades propostas correspondentes às diversas faixas etárias e categorias, em conformidade 
com o contexto socioeconômico e cultural da clientela envolvida". O Denatran esclarece que 
compete a cada órgão, de acordo com suas capacidades técnicas e administrativas, 
implementar a escola. (fonte: Vias Seguras. Disponível em: <http://vias-



seguras.com/educacao/as_escolas_publicas_de_transito/a_missao_das_escolas_publicas_de_
transito>. Consultado em: 11/03/2019). 

Esta Comissão de Administração Pública enviou um pedido de informações ao Poder 
Executivo para que ele se manifestasse acerca do inteiro teor da propositura. O Poder 
Executivo, através da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes e da Companhia de 
Engenharia de Tráfego, manifestou-se pelo veto total ao projeto de lei com os argumentos 
abaixo apresentados: 

O projeto contém vício de iniciativa, porquanto contraria o art. 22 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) (Art. 22 - Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: II- realizar, fiscalizar e controlar o 
processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e 
cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, 
mediante delegação do órgão federal competente). 

A propositura não cumpre os requisitos estabelecidos nas Resoluções CONTRAN, 
dentre elas a Resolução 358/2010, que prevê a regulamentação pelo Estado. 

Segundo o artigo 320 do CTB - "A receita arrecadada com a cobrança das multas de 
trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, 
policiamento, fiscalização e educação de trânsito". A receita arrecadada deve ter fins 
exclusivos, bem como planejamento orçamentário, não mencionando, portanto, a formação de 
condutores o que, no caso, extrapola o conceito de educação de trânsito. 

O projeto contém vício de iniciativa, porquanto contraria o art. 70, VI da Lei Orgânica, 
tendo em vista que poderá gerar ônus ao Município. 

Em que pesem as considerações apontadas pelo Poder Executivo e tendo em vista 
que o projeto de lei visa atender à parte da população que não tem condições econômicas de 
pagar por um curso de formação de condutores, quantos ao mérito, a Comissão de 
Administração Pública manifesta-se FAVORÁVEL à aprovação da propositura, nos termos do 
substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 11 de setembro de 2019. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

Alfredinho - (PT) - Relator 

André Santos (REP) 

Antonio Donato - (PT) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/09/2019, p. 102 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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