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PARECER Nº 722/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0040/12  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, que visa 
introduzir alterações na Lei nº 7.329/69 e na Lei nº 13.241/2001, que versam, 
respectivamente, sobre normas para a execução de serviço de transporte individual 
de passageiros em táxis e sobre a organização dos serviços do Sistema de 
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo.  
A intenção da propositura é exigir a realização de cursos bienais aos motoristas, a 
fim de melhorar o relacionamento e a harmonia no trânsito entre pedestres, 
ciclistas, passageiros e outros motoristas.  
No que concerne especificamente aos motoristas de táxis, o projeto merece 
prosperar.  
Já no que tange à exigência de cursos aos motoristas de transporte coletivo 
urbano, em atenção ao disposto nos artigos 69, IX, e 172 da Lei Orgânica 
Municipal, a matéria é privativa do Poder Executivo.  
Com efeito, de acordo com o art. 69, IX, da Lei Orgânica, compete privativamente 
ao Prefeito projetos de lei dispondo sobre o regime de concessão ou permissão de 
serviços públicos. Corroborando tal assertiva, o art. 172 assevera competir à 
Prefeitura planejar, organizar, implantar e executar, diretamente ou sob o regime 
de concessão, permissão ou outras formas de contratação, bem como 
regulamentar, controlar e fiscalizar o transporte público municipal.  
Destarte, no que tange à exigência de cursos aos motoristas de transporte coletivo 
urbano, o projeto não tem como prosperar, pois não bastasse ferir o disposto pela 
nossa Lei Orgânica Municipal, fere o princípio constitucional da separação de 
Poderes ao invadir seara privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 2º da 
Constituição Federal).  
Quanto ao curso bienal aos motoristas de táxis, melhor sorte assiste à propositura.  
Vejamos, então, a diferença entre a natureza jurídica do serviço prestado por meio 
de táxis e aquele atinente ao transporte público de passageiros.  
Nos termos do art. 1º da Lei nº 7.329, de 11 de julho de 1969, o “transporte 
individual de passageiros, no Município, em veículos de aluguel providos de 
taxímetro, constitui serviço de interesse público, que somente poderá ser 
executado mediante prévia e expressa autorização da Prefeitura”.  
Depreende-se, de imediato, que se trata de “serviço de interesse público”, não de 
“serviço público”.  
O serviço público é aquele cuja prestação é típica e obrigatória pelo Poder Público, 
ainda que este possa realizá-la de modo indireto e delegado. Já o serviço de 
interesse público seria aquele prestado tipicamente e prioritariamente pelo 
particular, como atividade econômica privada e dentro do “princípio da livre 
iniciativa”, positivado pelo art. 170 da Constituição Federal, serviço que, no 
entanto, por sua importância para a vida social, deve receber regramento estatal.  
Cabe observar ainda que é justamente disciplinando essa atividade econômica 
privada, mas de interesse público, que o Poder Público concede licença e fixa 
horários e condições de funcionamento, fiscaliza a atividade de modo a não torná-la 
prejudicial à população e estabelece penalidades para os infratores (Lei Orgânica 
Municipal, art. 160, I, II, III e IV). Além disso, o inciso VIII desse art. 160 
estabelece que o Poder Municipal tem também como atribuição “outorgar a 
permissão de uso em locais apropriados, inclusive vias e logradouros públicos, para 
os serviços de interesse da coletividade, nos termos a serem definidos em lei”.  
Como a matéria sob análise, no que concerne aos taxistas, visa dispor sobre a 
disciplina das atividades econômicas no Município e sobre o exercício do poder de 
polícia que lhe é inerente, a iniciativa legislativa sobre ela não é privativa Chefe do 



Poder Executivo, mas é compartilhada com o Poder Legislativo, visto que não 
incluída no rol do art. 37, § 2º, da Lei Orgânica do Município.  
Note-se que quando a Lei Orgânica atribui competência exclusiva ao Executivo ela é 
explícita, como no caso de seu art. 178 que determina que “as tarifas dos serviços 
públicos de transporte são da competência exclusiva do Município e deverão ser 
fixadas pelo Executivo.”  
Entretanto, como já vimos, o transporte individual de passageiros não se constitui 
em serviço público de transporte. Não é por outra razão que a mesma Lei Orgânica 
paulistana trata o serviço de táxi em outro dispositivo, no seu art. 179, inciso III.  
Observe-se, de modo que não pode ser desprezado, que esse artigo não se refere 
explicitamente ao Executivo, tal como o que lhe antecede, mas atribui ao Município 
competência para organizar, promover, controlar e fiscalizar o serviço de táxi e 
lotação, fixando a respectiva tarifa.  
Como a referência é ao Município e não mais ao Executivo, podemos interpretar 
legitimamente, pelo contraste, que a atribuição para tratar do serviço de táxi é do 
Poder Municipal, tanto do Executivo quanto do Legislativo, tornando-se evidente 
que a Câmara Municipal possui legítimo direito de iniciativa legislativa na matéria.  
Por fim, importa mencionar que exigir dos taxistas o referido curso bienal não trará 
nenhum impacto orçamentário, já que o custo do referido curso há de ser arcado 
pelo particular, seja o motorista do táxi, seja o responsável pela frota, e não o 
Poder Público. Diferentemente, no caso dos motoristas de ônibus, a exigência do 
curso acarretaria uma despesa pública, com reflexos no contrato de concessão ou 
permissão da exploração do serviço público.  
Há que se atentar, ademais, à necessidade de previsão legal expressa de sanção 
para a hipótese de não cumprimento da norma em estudo, sendo que as 
penalidades ora sugeridas no substitutivo são apenas sugestões e deverão ser 
objeto de análise pelas competentes Comissões de Mérito.  
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do artigo 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa.  
Destarte, somos pela LEGALIDADE, na forma do SUBSTITUTIVO abaixo aduzido e 
que visa suprimir os vícios acima apontados.  
SUBSTITUTIVO Nº          DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0040/12  
Altera a redação do artigo 51 da Lei nº 7.329, de 11 de julho de 1969, acresce 
parágrafo único ao referido artigo, bem como altera o art. 42 da mesma Lei, com 
redação dada pela Lei nº 10.308, de 22 de abril de 1987, a fim de exigir o 
treinamento bienal de taxistas, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1º O inciso XXIX do art. 42 da Lei nº 7.329, de 11 de julho de 1969, com 
redação dada pela Lei nº 10.308, de 22 de abril de 1987, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  
“Art. 42. Aos permissionários e aos condutores de táxis serão aplicadas penalidades 
classificadas em Grupos A, B, C e D, nos seguintes casos de infração:  
...  
Penalidades do Grupo C:  
...  
XXIX) Transitar com o veículo em más condições de segurança ou na hipótese de o 
condutor não ter realizado o curso bienal previsto no art. 51 desta Lei;” (N.R.)  
Art. 2º Fica alterada a redação do caput do art. 51 da Lei nº 7.329, de 11 de julho 
de 1969, bem como incluído parágrafo único no referido artigo, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
“Art. 51. O Curso Especial de Treinamento e Orientação destina-se a propiciar aos 
condutores perfeito atendimento e observância das normas de trânsito e das 
obrigações a que se refere a presente lei, bem como conhecimentos sobre 
prevenção de acidentes, socorros de emergência, princípios de relações humanas, 
de cortesia e higiene, além de ministrar disciplinas que possibilitem a melhoria do 



relacionamento e harmonia no trânsito entre pedestres, ciclistas, passageiros e 
outros motoristas e noções sobre a localização das principais vias e logradouros 
públicos, dos hotéis, estações, casas de saúde, templos e outros estabelecimentos 
de interesse educativo, recreativo e turístico.  
Parágrafo único. O referido Curso Especial de Treinamento e Orientação é condição 
para a obtenção do alvará e deverá ser realizado pelos motoristas, às suas 
expensas, a cada 02 (dois) anos, visando à reciclagem bienal dos participantes, sob 
pena de, não o fazendo, ser imputada penalidade do Grupo C, prevista no artigo 42 
desta Lei.” (N.R.)  
Art. 3º O Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados a partir de sua publicação.  
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
30/05/2012.  
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