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PARECER Nº 1810/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0187/19. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
no âmbito do Município de São Paulo sobre a obrigatoriedade de assentos nos terminais de 
ônibus. 

De acordo com o projeto, a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade e a São 
Paulo Transportes deverão providenciar a instalação dos assentos. 

Nos termos da justificativa, a medida se faz necessária para assegurar conforto aos 
usuários do serviço público de transporte. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto não reúne condições para prosseguir em 
tramitação, eis que invade seara reservada ao Prefeito, consoante será demonstrado. 

Preliminarmente, cumpre registrar que o Executivo informou às fls. 08/20 que todos os 
terminais de ônibus sob responsabilidade da São Paulo Transporte S/A, sem exceção, 
possuem assentos observando, inclusive, a destinação preferencial entre os usuários (idosos, 
pessoas com deficiência, gestantes e pessoas com crianças de colo). 

Desta forma, o intuito do projeto ora em análise, qual seja assegurar o conforto dos 
usuários através da disponibilização de assentos nos terminais, já se encontra atendido, 
restando, portanto, inócua a propositura. Note-se que em sua manifestação o Executivo é 
taxativo quanto à disponibilização dos assentos, esclarecendo, por outro lado, que existem 
terminais na cidade que não são de responsabilidade do município, caso do Metrô e da EMTU, 
bem como que por força da autorização concedida pela Lei Municipal nº 16.211/15, a 
manutenção e conservação dos terminais pode ser delegada a terceiros, não sendo pertinente, 
desta forma, que a responsabilidade pela implementação de questões como a disponibilização 
dos assentos fique a cargo da Secretaria Municipal de Transportes ou da SP Trans. 

Verifica-se, assim, que se trata de matéria tipicamente administrativa, relativa às 
características, ao modo de execução dos serviços públicos, ao regramento interno do como e 
por quem será executado o serviço, campo de atribuições reservado ao Poder Executivo. 

Com efeito, é cediço que incumbe ao Poder Executivo a gestão dos bens públicos, bem 
como a gestão, a organização e a execução dos serviços públicos municipais, devendo para 
tanto estar resguardado de interferências indevidas em sua atuação, razão pela qual a Lei 
Orgânica do Município assegura ao Prefeito: 

i) a administração dos bens da receita e das rendas (art. 70, VI e 111); 

ii) atribuição de propor à Câmara Municipal projetos de lei sobre criação, alteração das 
Secretarias Municipais e Subprefeituras, inclusive sobre suas estruturas e atribuições (art. 69, 
XVI); 

iii) competência para dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da 
administração municipal (art. 70, XIV); e, 

iv) iniciativa privativa para apresentar projetos de lei que disponham sobre organização 
administrativa (art. 37, § 2º, IV). 

Note-se que o Transporte Coletivo Público de Passageiros é serviço público essencial, 
cuja organização e prestação competem ao Município, conforme preceitua o artigo 30, inciso V, 
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da Constituição Federal e pode ser feito diretamente pela Prefeitura ou por terceiros, mediante 
o regime de concessão ou permissão. 

Nos termos do art. 172 da Lei Orgânica compete à Prefeitura efetuar o planejamento, 
organização, implantação e execução do referido serviço, sendo que o art. 175 do mesmo 
diploma ao abordar a regulamentação do serviço prescreve que esta deverá contemplar os 
direitos e os deveres dos usuários e das operadoras, considerando o conforto e a segurança 
dos usuários e operadores dos veículos. 

Destarte o projeto invade a denominada reserva de administração, que pode ser 
definida, de forma bastante sucinta, como o campo reservado à atuação exclusiva do 
Executivo, a área na qual competirá ao Prefeito traçar os parâmetros de ação dos órgãos, 
serviços e agentes envolvidos, imune à interferência do Legislativo. 

Corroborando o quanto exposto, transcreve-se abaixo segmento de duas recentes 
decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, em casos semelhantes ao do projeto em análise: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Lei Municipal nº 6.061 de 10.08.17, obrigando as empresas de transporte público a 
afixarem nos pontos de ônibus do Município de Americana painel informativo. 

... 

Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao 
princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a 
preceitos constitucionais (arts. 5º; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). 

Princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. 

Imposição de obrigação onerosa aos prestadores do serviço público de transporte 
coletivo municipal, afetando o necessário equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
administrativos, em clara violação a preceito constitucional (art. 117 da Constituição Estadual). 
Precedentes. 

... 

A Lei Municipal nº 6.061/17 fere, no entanto, a independência e separação dos poderes 
(Artigo 5º - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário.) e configura inadmissível invasão do Legislativo na esfera Executiva. 

No âmbito local, observa com a síntese dos doutos, HELY LOPES MEIRELLES: 

Em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara elabora leis, isto é, 
normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Esta á sua função específica, bem 
diferenciada da do Executivo, que é a de praticar atos concretos de administração. Já 
dissemos e convém se repita que o Legislativo provê in genere, o Executivo in specie: a 
Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não 
ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, 
que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições, 
concessões, permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou 
escritos com os interessados, contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais 
que se traduzir em atos ou medidas de execução governamental. (grifei Direito Municipal 
Brasileiro 2013 17ª ed. Ed. Malheiros Cap. XI 1.2. p. 631). 

No caso em questão, a norma local, ao tornar obrigatória, sob pena de multa, "... a 
divulgação, através de painéis informativos afixados em todos os pontos de ônibus, os 
itinerários e os horários das linhas..." (fl.45), acarretou inequívoca ingerência em questão 
claramente administrativa. A prestação de serviço público deve ficar a cargo do Poder 
Executivo, cabendo-lhe deliberar a respeito das realizações materiais necessárias e adequadas 
ao atendimento das demandas da população local. Inadmissível invasão do Legislativo na 
questão, restando configurada violação ao princípio da separação de poderes. (ADI nº 
2148350-66.2018.8.26.0000, j. 13/02/19, grifamos) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 9.014, DE 13 DE AGOSTO 
DE 2018, DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ QUE 'PREVÊ PARCERIA DA PREFEITURA COM 
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA INSTALAÇÃO DE STANDS EM TERMINAIS DE 
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ÔNIBUS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS OU REALIZAÇÃO DE 
AÇÕES SOCIAIS' - LEI DE NATUREZA AUTORIZATIVA PARA REALIZAÇÃO DE 
PARCERIAS  INADMISSIBILIDADE - PREFEITO NÃO PRECISA DE AUTORIZAÇÃO DO 
LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO DE ATOS DE SUA EXCLUSIVA COMPETÊNCIA - 
INGERÊNCIA NA ESFERA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO - VIOLAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO - 
AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, 47, INCISOS II, XIV E XIX, ALÍNEA 'A', E 144, TODOS DA 
CARTA PAULISTA  INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE. 

... 

Nos termos do artigo 5º, caput, da Constituição Bandeirante, os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si. Disso decorre que o Prefeito 
goza de autonomia e independência em relação à Câmara Municipal, que não podem ser 
violadas mediante elaboração legislativa que tenha por escopo definir o que deve ser feito em 
termos de administração pública. 

... 

Não se pode olvidar que o Prefeito possui atribuições políticas que se materializam em 
atos de governo, além da típica função administrativa, como consequência da aplicação 
concreta de normas gerais previamente definidas pela Câmara Municipal, regulamentando as 
leis locais e adotando medidas específicas de planejamento e gestão, vale dizer, atividades 
inseridas na chamada Reserva de Administração, que não se submete a qualquer ingerência 
do Poder Legislativo, dispensando, inclusive, a edição de lei em sentido formal. 

... 

Logo, tratando-se de assuntos relacionados a atos concretos de gestão, devem eles 
ser exercidos diretamente pelo Prefeito, porquanto insuscetíveis de deliberações por parte do 
Legislativo, sob pena de violação ao disposto nos artigos 5º e 47, incisos II, XIV e XIX, alínea 
"a", ambos da Constituição Paulista1, aplicável aos Municípios em razão da simetria e da regra 
contida no artigo 144 da mesma Carta (ADI nº 2263898-42.2018.8.26.0000, j. 20/03/19, 
grifamos). 

Ante o 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 02/10/2019. 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PL) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) - Relator 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 
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