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PARECER Nº 667/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 0044/09. 
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de iniciativa do nobre Vereador Donato, que 
visa sustar os efeitos, em todos os seus termos, da Portaria nº 58/09-SMT, GAB, 
expedida pela Secretaria Municipal de Transportes. 
A referida Portaria nº 58/09-SMT estabelece regras específicas para a atividade de 
fretamento no Município de São Paulo e elenca como respaldo para sua edição os 
seguintes dispositivos legais: (i) art. 179, inciso II, da Lei Orgânica do Município, 
segundo o qual compete ao Município organizar, promover, controlar e fiscalizar o 
transporte fretado; (ii) art. 1º, § 2º da Lei nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001, 
que estabelece que o transporte coletivo privado, incluindo a atividade de fretamento, 
está sujeito à regulamentação e à prévia autorização do Poder Público; (iii) art. 47, 
parágrafo único, da Lei nº 14.933, de 05 de junho de 2009, que prevê que, enquanto 
não sobrevier lei específica, compete ao Poder Executivo implementar as medidas de 
sua competência no que tange  
à circulação, parada e estacionamento de ônibus fretados. 
Analisando o texto da portaria em questão verifica-se que ela cria diversas obrigações 
aos particulares que exercem a atividade de fretamento, a exemplo da necessidade de 
obtenção de Termo de Autorização – TA junto à Secretaria Municipal de Transportes 
(art. 2º), bem como prevê penalidades a serem aplicadas na hipótese de 
descumprimento das normas previstas em seu texto (art. 14). Portanto, a referida 
portaria configura, indiscutivelmente, um ato administrativo tendente a produzir 
efeitos externos. 
A propositura pode prosseguir em tramitação, eis que elaborada no exercício da 
competência legislativa desta Casa. 
Com efeito, sob o aspecto formal a propositura encontra fundamento no artigo 14, 
inciso XIII e no artigo 39, ambos da Lei Orgânica do Município e, ainda, no artigo 236 
do Regimento Interno desta Casa. 
Consoante assinalado já de início, a Portaria objeto do projeto de decreto legislativo 
ora em análise prevê uma séria de condições para o exercício da atividade de 
fretamento, extrapolando, portanto, o âmbito da regulamentação das atividades 
internas da Administração Pública, este sim o campo próprio para ser regulado através 
do ato administrativo intitulado “portaria”. 
Exatamente neste sentido se posiciona a doutrina, consoante se pode extrair, 
exemplificativamente, dos ensinamentos do Prof. Celso Antônio Bandeira de Melo em 
sua obra “Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 25ª edição, pág. 432: 
“b) Portaria – é fórmula pela qual autoridades de nível inferior ao de Chefe do 
Executivo, sejam de qualquer escalão de comandos que forem, dirigem-se a seus 
subordinados, transmitindo decisões de efeito interno, quer com relação ao andamento 
das atividades que lhes são afetas, quer com relação à vida funcional de servidores, 
ou, até mesmo, por via delas, abrem-se inquéritos, sindicâncias, processos 
administrativos. Como se vê, trata-se de ato formal de conteúdo muito fluido e 
amplo.” (grifamos) 
Convém, ponderar, ainda, que a permanência no ordenamento jurídico de dispositivos 
regulamentadores, editados em desconformidade com os regramentos que lhe são 
próprios, contribui para o descrédito do Poder Público, bem como pode ensejar o 
ajuizamento de demandas judiciais que poderiam ser evitadas, de modo que, também 
com base no princípio da harmonia entre os Poderes do Estado, entre os quais deve 
haver mútua cooperação para que o Estado consiga atingir seus fins, legitima-se a 



pretensão contida na propositura no sentido de sustar os efeitos de ato normativo 
editado irregularmente. 
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 
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