
PUBLICADO DOC 06/12/2012, PÁG 73 
 
 
 
PARECER Nº 1903/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 052/2011.  
O presente projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, 
visa sustar os efeitos do artigo 5º e seus incisos, bem como o caput do artigo 7º e 
seus parágrafos 1º e 2º, da Portaria nº 58/11 – SMT, de 21 de junho de 2011, que 
trata da identidade visual dos veículos destinados ao Transporte Coletivo de 
Escolares no Município de São Paulo.  
Os dispositivos, que o presente projeto pretende sustar, versam sobre a 
obrigatoriedade de os veículos utilizados para o Transporte Coletivo de Escolares 
apresentarem identificação dos estabelecimentos de ensino ou de seu 
proprietário/responsável, bem como o nome e o telefone do 
proprietário/responsável pelo veículo.  
Em sua justificativa, o Autor pondera que os dispositivos combatidos padecem de 
vício de inconstitucionalidade. Ao exigir que os veículos de transporte escolares 
sejam identificados com informações dos estabelecimentos de ensino ao qual 
prestam serviços e também os dados do proprietário/responsável pelo transporte, 
estariam ferindo o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, que resguarda 
a inviolabilidade, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.  
Ressalta que a inscrição dos dados pessoais do transportador escolar nas laterais 
do veículo expõe a segurança e imagem perante terceiros, podendo ser alvo de 
ações criminosas ou brincadeiras de mau gosto, principalmente quando se tratar de 
condutores do sexo feminino.  
Nesta oportunidade de manifestação, tendo em vista o interesse público de que se 
reveste a presente matéria, quanto ao mérito, a Comissão de Trânsito, Transporte, 
Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é FAVORÁVEL à aprovação do 
projeto.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 05/12/2012.  
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