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PARECER Nº 1032/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0152/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que 
estabelece a obrigatoriedade de que haja, pelo menos, 1 (um) representante da SPTRANS nas 
reuniões do Conselho Comunitário de Segurança - CONSEG. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, em que pesem os elevados propósitos de seu 
autor, a propositura não reúne condições para prosseguir em tramitação, pelas razões a seguir 
aduzidas. 

Verifica-se que a propositura pretende determinar obrigatoriedade de que haja, pelo 
menos, 1 (um) representante da SPTRANS nas reuniões do Conselho Comunitário de 
Segurança - CONSEG. Com efeito, ao criar obrigação a ser observada no funcionamento das 
atividades do Conselho Comunitário de Segurança, a propositura caracteriza-se como ato 
concreto de administração, perdendo a abstração e generalidade de que se devem revestir os 
mandamentos legais. 

Importa esclarecer que os CONSEGs - Conselhos Comunitários de Segurança, criados 
por meio do Decreto Estadual n°23.455, de 10 de maio de 1985, são integrados por 
autoridades policiais, designadas pelo Secretário de Segurança Pública, que os coordenarão e 
por representantes de associações, Prefeituras Municipais e outras entidades prestadoras de 
serviços relevantes à coletividade e sediadas na área da respectiva Unidade Policial. 

A SPTRANS - São Paulo Transporte S/A, por outro lado, é uma sociedade de 
economia mista, cujo acionista majoritário é a Prefeitura do Município de São Paulo, submetida 
a um regime de direito híbrido. Segundo a Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, 
conhecida como Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, as sociedades de economia mista 
são assim definidas: 

Art. 4º Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações 
com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios ou a entidade da administração indireta. 

Especificamente no que tange à SPTRANS, contratada pelo Poder Público Municipal 
para prestar o serviço público de transporte coletivo de passageiros, deve-se observar que o 
projeto visa obrigar a presença de, pelo menos, um representante da sociedade anônima em 
comento nas reuniões do CONSEG. 

Ocorre que as sociedades de economia mista, embora submetidas a algumas regras 
de direito público, tais como exigência de concurso público para a contratação de seus 
empregados, controle pelo Tribunal de Contas, dentre outras, são pessoas jurídicas de direito 
privado, e que não estão submetidas a uma relação de subordinação em relação à 
Administração Pública Direta, mas são apenas vinculadas, por meio da chamada Supervisão 
Ministerial, de modo que a imposição de participação em reuniões do CONSEG extrapola os 
estreitos limites do regime de direito público ao qual as sociedades de economia mista devem 
estar submetidas. Exemplo disso é a regra constitucional (art. 37, inciso XIX), segundo a qual 
as empresas estatais, de forma ampla, tem apenas a sua instituição autorizada por lei, não são 
propriamente criadas por lei, de modo que fica garantida a autonomia quanto à elaboração do 
seu ato de criação e registro no Registro Público Civil. 



Sendo assim, por violação aos limites do Princípio da Vinculação ou Controle, o projeto 
não encontra amparo constitucional. 

Contudo, é oportuno observar que o Poder Executivo Municipal, já se encontra 
representado no âmbito do CONSEG, em virtude da Lei Municipal n° 13.299, de 16 de janeiro 
de 2002, bem como que em observância à Lei Municipal n° 14.901, de 06 de janeiro de 2002, a 
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET também possui participação no CONSEG. 

Pelo exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 19/06/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/06/2019, p. 119-120 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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