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PARECER Nº 1277/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 0053/17. 

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Alfredinho, que 
visa sustar a Portaria n° 125, de 7 de julho de 2017, da Secretaria Municipal de Transportes - 
SMT, com o fim de garantir a isenção de pagamento aos estudantes no serviço de transporte 
coletivo urbano de passageiros para a realização de atividades extracurriculares. 

A Portaria n° 125, de 7 de julho de 2017, da Secretaria Municipal de Transportes - 
SMT, alterou a redação do artigo 3° da Portaria n° 25, de 13 de março de 2015, da mesma 
Secretaria, estabelecendo que serão fornecidas cotas gratuitas de passagens aos estudantes 
enquadrados nas condições do artigo 1° da mesma Portaria, proporcionais ao número de dias 
letivos de presença exigida nas instituições de ensino. 

Nos termos da justificativa, o proponente esclarece que a Portaria SMT n° 125/2017 
extinguiu a gratuidade de transporte coletivo urbano dos estudantes de baixa renda para a 
realização de atividades extracurriculares, já que restringiu a gratuidade aos dias letivos de 
presença nas instituições de ensino. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura não reúne condições para prosseguir 
em tramitação, eis que o caso em análise não retrata usurpação da competência legislativa 
desta Casa. 

Apesar de, do ponto de vista formal, ser possível a edição de decreto legislativo para 
sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar (art. 14, XIII, 
combinado com o art. 39, ambos da Lei Orgânica do Município; e art. 236 do Regimento 
Interno), não se configura no caso em apreço a exorbitância do poder regulamentar pelo 
Prefeito. 

Foi mencionado, inclusive, na justificativa que as razões para a sustação seriam o 
alegado prejuízo ao desenvolvimento escolar dos alunos, o comparativo entre a economia 
apontada pelo Poder Executivo (70 milhões de reais) com a restrição ao passe livre estudantil 
frente ao gasto estimado com transportes no ano de 2017 (três bilhões de reais), denotando 
que se tratam de razões ligadas ao mérito do ato, à conveniência e oportunidade da medida, 
matéria ínsita à apreciação do Sr. Prefeito. Dessa forma, resta claro que o pretendido pelo 
projeto não está amparado pelo ordenamento jurídico, sendo vedado a esta Casa Legislativa 
sustar decretos oriundos do Chefe do Poder Executivo, expedidos dentro da competência que 
lhe é própria. 

Ademais, o projeto invade seara de competência privativa do Executivo. Com efeito, a 
temática da isenção de tarifa interfere na organização administrativa relativa ao serviço de 
transporte coletivo municipal, cuja gestão incumbe à Prefeitura, nos termos do artigo 172 da Lei 
Orgânica do Município. De forma coerente a esse dispositivo, o citado diploma legal, em seu 
artigo 178, estabelece ser da competência do Poder Executivo a fixação da tarifa do referido 
serviço de transporte. 

Por sua vez, o artigo 175, inciso XI, da Lei Orgânica, prevê que a regulamentação do 
sistema de transporte coletivo de passageiros contemplará as formas de subsídio, o que deve 
ser feito por meio de lei cujo processo legislativo deve ser deflagrado pelo Chefe do Poder 
Executivo municipal. 
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Note-se que a possibilidade de isenção de tarifa para estudantes tem previsão na Lei 
nº 8.424, de 18 de agosto de 1976, com as alterações das Leis nº 10.839, de 20 de fevereiro 
de 1990 e 16.097, de 29 de dezembro de 2014, nos seguintes termos: 

"Art. 12. ............................................................ 

§ 1º Excepcionalmente, a Prefeitura poderá conceder isenção integral do pagamento 
da tarifa aos estudantes do Ensino Fundamental, Médio e Superior, bem como de cursos 
preparatórios ao vestibular de ingresso no Ensino Superior." 

Assim, tanto a Portaria nº 25/15, quanto a Portaria nº 125/17, que a propositura 
pretende sustar, foram expedidas no exercício da competência atribuída por lei ao Poder 
Executivo para disciplinar a possibilidade de concessão de isenção de tarifa aos estudantes. 

Neste ponto, oportuna a menção ao trecho do parecer exarado por Edgard Neves da 
Silva e publicado em "Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas", vol. 4, Ed. R.T., 
págs. 31/39, in verbis: 

"Resumindo, é função típica e privativa do Poder Executivo, gerir os negócios públicos 
e, em especial, executar os serviços públicos colocados à disposição dos indivíduos, e obras, 
até porque o Estado, lato sensu, pode ser considerado um grande prestador de serviços. (...) 

Por este peculiar regime, pode-se afirmar que a fixação da tarifa será de privativa 
competência do Poder Executivo Municipal, que o deverá fazer com base em uma política 
própria, embasada na utilidade do serviço para a população, na figura do usuário, mormente no 
pertinente à sua capacidade econômica e na figura do prestador, em especial, quando o 
serviço é oferecido de forma indireta, descentralizada, que por ser uma empresa privada 
demanda um retorno remuneratório, contendo a indenização do custo e o lucro. 

Sendo competência do Executivo fixar as tarifas dos serviços públicos de transporte, 
certo é que também será do Executivo a competência para isentar do pagamento dessa tarifa." 

Convém salientar, por fim, que o Tribunal de Justiça de São Paulo reiteradamente tem 
julgado inconstitucionais leis de iniciativa parlamentar que concedem isenção de tarifa em 
transporte coletivo, consoante aresto abaixo reproduzido: 

"I - Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal de Itatiba n. 4.801, de 21 de 
janeiro de 2015, que "autoriza o uso de transporte coletivo municipal, sem pagamento de tarifa, 
por policiais civis, militares, guardas e bombeiros municipais, na forma que especifica". 

II - Vício formal de inconstitucionalidade, por desvio de poder legislativo. Matéria 
atinente à execução de serviço de transporte coletivo municipal. Se a competência que 
disciplina a gestão administrativa é privativa do Chefe do Poder Executivo, a iniciativa do 
Legislativo importa em violação frontal ao texto constitucional que consagra a separação dos 
poderes estatais. 

III - A lei também cria despesas para o erário público sem indicar a fonte dos recursos 
disponíveis para fazer frente à isenção tarifária e viola o equilíbrio econômico-financeiro, que 
impõe a manutenção das condições do pacto no curso da execução do contrato até seu 
término. 

IV - Ofensa aos artigos 5º; 24, § 2º; 25; 47, II, XIV, e XVIII; 144; 152; 158, parágrafo 
único, 174 e 176, I, da Constituição Paulista. Inconstitucionalidade configurada. 

Ação procedente" (Direta de Inconstitucionalidade nº 2033809-25.2015.8.26.0000, 
julgada em 17/6/2015). 

Destarte, a presente propositura, ao imiscuir-se em matéria de competência privativa 
do Poder Executivo, violou os princípios da harmonia e independência entre os Poderes, 
contemplados na Constituição Federal (artigo 2º), na Constituição Estadual (artigo 5º) e 
também na Lei Orgânica do Município (artigo 6º). 

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

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 22/08/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 
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