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PARECER Nº 829/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0256/11.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Netinho de Paula, que 
acresce o § 4º ao art. 12 da Lei nº 8.424, de 18 de agosto de 1976, com redação 
dada pela Lei nº 10.839, de 20 de fevereiro de 1990 e pela Lei nº 11.089, de 11 de 
setembro de 1991.  
De acordo com a propositura, em caráter especial, dentro dos limites do Município 
de São Paulo e em linhas municipais, os estudantes bolsistas do Prouni serão 
isentos de tarifa nos percursos entre suas residências e o respectivo 
estabelecimento de ensino.  
Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em 
tramitação.  
Inicialmente, ressalte-se que a proposta cuida de matéria de predominante 
interesse local sobre a qual cabe à comuna legislar, nos termos do art. 30, inciso I 
da Constituição Federal e art. 13, inciso I da Lei Orgânica do Município.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais 
direto e imediato. (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª Ed., Salvador: 
Juspodivm, 2008, p. 841.)  
Aliás, a Carta Magna é expressa em seu art. 30, inciso V, ao dispor que compete 
aos Municípios organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou 
permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, 
que tem caráter essencial.  
Ademais, a presente medida reflete a adoção pelo Poder Legislativo Municipal do 
instituto das ações afirmativas, que surgem em um ambiente em que o princípio da 
igualdade passa a ser visto sob uma nova ótica, em que o dogma da proibição de 
edição de normas que desigualem os cidadãos passa a ser superado, dando lugar a 
uma concepção que prima pela igualdade de chances ou oportunidades, 
prevalecendo a igualdade material ou substancial.  
Além disso, o próprio art. 175, inciso XI, de nossa Lei Orgânica determina que a 
regulamentação do transporte público de passageiros deverá contemplar a 
metodologia, as regras de tarifação e as formas de subsídios.  
Convém reforçar, ainda, o interesse social de que se reveste a propositura, uma 
vez que a isenção pretendida abrange, tão somente, o percurso entre a residência e 
o estabelecimento de ensino dos estudantes bolsistas do Prouni, de forma a 
possibilitar o pleno acesso ao ensino e diminuir os índices da evasão escolar de tais 
pessoas.  
De outro lado, dispor sobre direitos de passageiros em face de um relevante 
interesse social não caracteriza invasão da competência privativa do Sr. Chefe do 
Executivo, ínsita à organização administrativa, conforme prevê o art. 37, § 2º, 
inciso IV, conforme excerto que trazemos à colação:  
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei municipal n° 733, de 14 de 
setembro de 2006, de Bertioga - Ingresso de gestantes em veículos de transporte 
coletivo, sem passar pela catraca – Vício de iniciativa não caracterizado - Facilitação 
de acesso ao transporte coletivo a determinada qualidade de passageiros, de 
conteúdo genérico, dentro do âmbito concorrente de atuação da Câmara dos 
Vereadores, no intuito de atender aos interesses das gestantes - Relevante questão 
social - Desequilíbrio contratual - Inocorrência – Ausência de isenção ou redução de 
tarifa – Impacto orçamentário inocorrente - Improcedência, cassada a liminar. 
(ADIn n° 142.412.0/7-00, da Comarca de SÃO PAULO, Prefeito do Município de 
Bertioga versus Presidente da Câmara Municipal de Bertioga, TJSP, Órgão Especial, 
j. 24/10/07, grifamos)  



A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica.  
Pelo exposto, somos PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 03/08/11.  
Arselino Tatto – PT – Presidente  
Abou Anni - PV - Relator  
Adilson Amadeu - PTB  
Aníbal de Freitas - PSDB  
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