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PARECER Nº 386/2002 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 722/01. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, que: "dispõe sobre 
normas a serem cumpridas pelos ônibus intermunicipais de transporte coletivo quando 
trafegarem dentro do perímetro do Município de São Paulo". 
Em que pesem os meritórios propósitos de seu autor, o projeto não reúne condições 
de prosperar, como veremos. 
De fato, compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, 
inciso I da Constituição Federal), entre os quais se inclui o serviço público de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30, inciso V, da CF.). 
Entretanto, a presente matéria ao dispor sobre normas a serem seguidas pelas 
empresas de transporte intermunicipais acaba usurpando a competência do Estado 
para disciplinar o assunto. 
Nesse sentido, o art. 158 da Constituição do Estado de São Paulo, assim determina: 
"Art. 158 - Em região metropolitana ou aglomeração urbana, o planejamento do 
transporte coletivo de caráter regional será efetuado pelo Estado, em conjunto com os 
municípios integrantes das respectivas entidades regionais. 
Parágrafo único - caberá ao estado a operação do transporte coletivo de caráter 
regional, diretamente ou mediante concessão ou permissão." 
O decreto Estadual nº 24675, de 30 de janeiro de 1986, regulamentou o serviço 
metropolitano de transporte coletivo regular de passageiros por ônibus, na Região 
Metropolitana de São Paulo. 
Além disso, acrescente-se que por versar sobre a prestação de serviço público o 
projeto também viola o art. 37, § 2º, inciso IV, da Lei Orgânica do Município que 
reserva ao Sr. Prefeito a iniciativa privativa para a apresentação de tais projetos. 
Por fim, a propositura fere o princípio constitucional da independência e harmonia 
entre os Poderes, previsto no art. 2º da Constituição federal, no art. 5º da 
Constituição do Estado de São Paulo e no art. 6º da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo. 
Ante o exposto, somos 
PELA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 24/04/02. 
Antonio Carlos Rodrigues - Presidente 
Antonio Paes - Baratão 
Arselino Tatto 
Celso Jatene 
Laurindo 
Wadih Mutran 
 
VOTO VENCIDO DO RELATOR ALCIDES AMAZONAS E VOTO CONTRÁRIO DO 
VEREADOR JOOJI HATO, DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 722/01. 
 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, que: "dispõe sobre 
normas a serem cumpridas pelos ônibus intermunicipais de transporte coletivo quando 
trafegarem dentro do perímetro do Município de São Paulo". 
O nobre vereador argumenta que o Sistema de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros da Cidade de São Paulo não mais poderá ser prejudicado pela 
concorrência perniciosa das empresas de ônibus intermunicipais, eis que vem sofrendo 
diminuição progressiva de receita em razão do embarque e desembarque de 
passageiros por empresas que praticam tarifas inferiores àquela vigente na Capital de 
São Paulo estabelecida a partir de planilha de custos. Mister, pois, estabelecer uma 
disciplina que coíba tais práticas à solidez do Sistema Municipal sem, contudo, 
prejudicar o usuário. 
Louvável, pois, a vontade legislativa expressa no projeto em análise. 
A matéria encontra amparo na Carta Magna e na Lei Orgânica do Município. De fato, 
compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, incisos 1 e 5 
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da CF) e à Câmara, com sanção do Prefeito, dispor sobre as matérias de competência 
do Município, especialmente, legislar sobre assuintos de interesse local (Art. 13.1 da 
LOM), entre os quais se inclui o serviço público de transporte coletivo. 
Ante o exposto, somos 
PELA LEGALIDADE 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 24/04/02. 
Alcides Amazonas - relator 
Jooji Hato 
 


