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PARECER Nº 1664/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 270/12.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, que introduz 
alterações na Lei nº 7.329, de 11 de julho de 1969, para delimitar a exploração do 
serviço de táxi por pessoas jurídicas.  
Os dispositivos acrescidos objetivam reservar no máximo 10% do total dos alvarás 
de estacionamento às pessoas jurídicas, mediante a realização de processo 
licitatório para a outorga do termo de permissão e alvará de estacionamento.  
Na forma do substitutivo ao final sugerido, a propositura reúne condições de 
prosseguimento e encontra fundamento no art. 37, caput, da Lei Orgânica 
Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
Comissão Permanente da Câmara Municipal, Prefeito e aos Cidadãos, considerando 
que o tema nela versado não trata de assunto expressamente reservado à iniciativa 
do Poder Executivo.  
Cabe inicialmente a análise sobre a natureza jurídica do serviço prestado por meio 
de táxis.  
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” (destacamos).  
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-lo 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.  
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 (LOM, art. 160, I,II,III e IV).  
Assim, em tese, o Legislativo encontra-se legitimado a dispor sobre regras 
genéricas e abstratas sobre o transporte individual de passageiros em veículos de 
aluguel providos de taxímetro, excetuadas as disposições que versem sobre outros 
bens jurídicos envolvidos na atividade, cuja disciplina encontra-se circunscrita à 
iniciativa legislativa privativa do Executivo.  
De fato, a Lei nº 7.329/69 permite a exploração do serviço de transporte de 
passageiro por meio de táxi tanto por pessoa física, motorista profissional 
autônomo, como também por pessoa jurídica, constituída sob a forma de empresa 
comercial.  
Em seu artigo 63, essa mesma Lei nº 7.329/69 traz as exigências que deverão ser 
satisfeitas pela pessoa jurídica que pretenda obter a permissão para exploração do 
serviço de transporte de passageiros por meio de táxi, são elas: i) estar legalmente 
constituída, sob a forma de empresa comercial, com capital social registrado não 
inferior ao valor correspondente a 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente 
no Município à data de sua constituição; ii) dispor de sede e escritório no Município; 
iii) apresentar certidão de distribuição criminal e certidão de execução criminal, 
relativamente a cada um dos sócios e, no caso de sociedade anônima, apenas dos 
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal.  
É facultado à Lei municipal estabelecer os requisitos para a obtenção da permissão 
para exploração do serviço de táxi por pessoas jurídicas, mas tais requisitos 
deverão se ater a critérios objetivos e que não se imiscuem na relação contratual 



firmada entre pessoa jurídica e motoristas porque tal relação refoge da alçada 
legislativa municipal  
Destarte, há amparo jurídico à pretensão de limitar os alvarás destinados às 
pessoas jurídicas.  
No que concerne à exigência prévia de licitação, a propositura é expressamente 
amparada no artigo 2º da Lei nº 8.666/93, segundo o qual:  
“Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 
concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas 
com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 
hipóteses previstas nesta lei.  
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer 
ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que 
haja um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de 
obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.”  
Contudo, no que se refere ao prazo mínimo de 60 (sessenta) meses de vigência do 
contrato entre a Municipalidade e a pessoa jurídica exploradora do serviço de táxi, 
conforme estipulado no projeto, entendemos que tal exigência interfere 
diretamente na administração municipal, matéria cuja competência é privativa do 
Prefeito (art. 69, II, e 70, XIV, da Lei Orgânica Municipal).  
Destarte, competirá ao Executivo, no momento de divulgar o edital de licitação, 
avaliar por qual prazo deverá vigorar o contrato em análise.  
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 art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa.  
Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo.  
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0270/12  
Introduz alterações na Lei nº. 7.329, de 11 de Julho de 1969 para delimitar 
percentual de exploração do serviço de táxi pelas pessoas jurídicas, e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Ficam acrescidos os parágrafos 1º e 2º ao art. 47 da Lei nº 7.329, de 11 de 
julho de 1969, com a seguinte redação:  
“Art. 47.................................................................................  
.............................................................................................  
§ 1º Será reservado às pessoas jurídicas, no máximo, 10% do total dos Alvarás de 
Estacionamento estabelecidos pelo Poder Executivo para a execução do serviço de 
transporte individual de passageiros por meio de táxi.  
§ 2º Precederá de processo licitatório a outorga de Termo de Permissão e Alvará de 
Estacionamento para a execução, por pessoas jurídicas, do serviço de transporte 
individual de passageiros por meio de táxi.” (NR)  
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua publicação.  
Art. 3º As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
31/10/2012.  
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