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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER N'J''X 'c /1 9 - CCIJ
AO PROJETO, A EMENDA N' O]
01

E À SUBEMENDA N' OI À EMENDA N'

inclui art. 9'-A na Lei n' 12.162, de 9 de
dezembro de 2016, alterada pela Lei n'
12.423, de 14 de junho de 2018,

determinando que os usuários do serviço
de transporte motorizado privado e
remunerado de passageiros que optarem
pela forma de pagamento em dinheiro
deverão incluir, no momento do cadastro
na aplicação de internet, documento de
identificação civil e fotografia atualizada.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, a Emenda
n' 0 1 e a Subemenda n' 0] à Emenda n' 01 , todos de autoria do vereador Roberto
Robaina.

A Procuradoria da Casa (fl. 09), em parecer prévio, argumenta que a
matéria é de interesse local e não se verifica violação à competência privativa do
Chefe do Poder Executivo, seja quanto à iniciativa legislativa, seja quanto à
chamada reserva da administração.

E o relatório

A proposta prevê que os usuários dos serviços de transporte
motorizado privado e remunerado de passageiros que optarem pela forma de
pagamento em dinheiro deverão incluir documento de identificação civil e
fotografia atualizada, quando do seu cadastro no aplicativo. Para tanto, prevê que
as autorizatárias deverão dispor dos meios tecnológicos necessários à inclusão
desses dados.

O Projeto ainda dispõe sobre a exibição ao condutor do veículo o
nome e a fotograHja do usuário para fins de reconhecimento fisionâmico, quando
do acionamento do serviço pelos usuários.
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Ao Prometo foram apresentadas duas emendas do próprio vereador
proponente, alterando a redação do art. 9'-A para incluir a necessidade de o usuário
cadastrar uma senha pessoal que deverá ser utilizada toda vez em que o transporte
for solicitado, independentemente de o pagamento ser feito em dinheiro ou via
cartão de crédito.

A Lei Nacional de Mobilidade Urbana (Lei n.' 12.587, de 3 de janeiro
de 2012) conceitua o transporte remunerado privado individual de passageiros (art.
4' x)9

"A/"r4'r

X - transporte renturterado privado ittdividt.tal de

passageiros: serviço rertutnerado de transporte de pctssageilos, não
aberto ao público, para a realização de viagens Itldividttalizadas ou
comparttlhadas solicitadas exclusivamente por ttsuários previamente
cadastrados ent CLplLcativos ou ostras plataformas de comttntcação em
rede"e

Já no tocante à competência dos municípios tem-se

'Art. ll-A. Compete exclusivamente aos Muttlcípios e ao
Distrito Federal reguLametttar e Íiscatiz.ar o serviço de trctnsporte
remunerado privado individual de passageiros previsto tto incisa X do
art. 4' desta Lei tto âmbito dos selas territórios.

Parágrafo úttico. Na regi lamentação e jlscaliz,ação do
serviço de trattsporte privado individual de passageiros, os

\4utticÍpios e o Distrito Federal deverão observar as segllitttes
diretriz.es, tendo ent vista a eficiência, a ejlcácia, a segttrattça e a
zfetividade na prestação do serviço:

1 - efetiva cobrança dos tributos nt niclpais devidos pela
prestação do serviço;

11 - extgêttcia de contratação de seguro de Acidentes
Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Dattos
Pessoais causados por Veículos ALltomotores de Vias Terrestres
(DPVA T);

111 - ncigêncta de Inscrição do motorista como contribLLinte
tltdividttal do Institl&to Nacional do Seguro Socictl (INSS), nos termos
da a]í[tea h do inciso V do art. ]] da Lel n' 8.213, de 24 de .jLtlllo de
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Art. ll-B. O serviço de trctttsporte remunercldo privado
individual de passageiros previsto tto tnciso X do ctrt. 4' desta Lei, tios
Municípios que optaretn pela sua regLLlantentctção, somente será
alttoriz.ado ao motorista que ctlmprir as seguintes cottdições:

1 - possuir Carteis'a Naciottal de Habilitação tta categoria B
ou superior que contettha a it#ormação de que exerce atividade
remunerada:

11 - coytduz,ir veículo que atenda aos requisitos de idade
m(kttna e às características exigidas pela cuttorldctde de trânsito e
pelo poder público municipal e do Dtstrtto Federal;

111 - emitir e mctnter o Certificado de Registro e
Licettciamettto de Veículo (CRL V);

IV - apresetttar certidão negativa de antecedentes crlrllinais.
Parágrafo úttico. A exploração dos serviços Temi.ttterados de

transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos
requisitos previstos nesta Lei e na regutanlelLtação do poder público
mttttictpal e do Distrito Federal caracterizará tratLsporte ilegal de
passageiros

J

Da leitura atenta dos dispositivos legais, pode-se observar que o
legislador optou por fixar parâmetros ao exercício da atividade de transporte
remunerado privado individual de passageiros, além de prever o âmbito de atuação
Hiscalizatória e regulatória do ente municipal.

No último dia 08 de maio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental -- ADPF 449 e do Recurso
Extraordinário n.' 1054] 10, com repercussão geral reconhecida, decidiu que a
proibição ou a restrição desproporcional da atividade é inconstitucional, pois
representa violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e
concorrência.

O Ministro Luiz Fux, Relator da ADPF 449, sustentou que as leis
restringindo o uso de carros particulares para o transporte remunerado individual
de pessoas vulneram os princípios da livre iniciativa, do valor social do trabalho,
da livre concorrência, da liberdade proülssional, além da proteção ao consumidor.
Em seu entendimento, o motorista particular é protegido pela liberdade
fundamental e se submete apenas à regulação definida em lei federal. E, no caso, o
Marco Civil da internet (Lei n.' 12.965/2014) e a Política Nacional de Mobilidade
Urbana garantem a operação de serviços remunerados de transporte de passageiros
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por aplicativos

Na mesma linha, importante ressaltar o entendimento do Ministro Luís
Roberto Barroso, Relator do RE n.' 10541 10. Para ele, a livre iniciativa é um dos
fundamentos do Estado Brasileiro, ao lado do valor social do trabalho, e que o
modelo previsto na Constituição é o da economia de mercado.

Nessa linha, foram aprovadas pelo Plenário do STF duas teses de
repercussão geral:

1 -- A proibição ou restrição da atividade de transporte
privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é
inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da
livre concorrência.

2 -- No exercício de sua competência para a regulamentação e
fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os
municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros
fixados pelo legislador federal (Constituição Federal, art. 22, inc. XI).

A Constituição de 1988 adotou a livre iniciativa como fundamento da
República (art. ]', ]V) e como princípio da atividade económica (art. ]70,

capot'' ).

De outra banda, fixou a competência privativa da União para legislar
sobre trânsito e transporte (art. 22, XI).

Assim, a União editou a lei de mobilidade urbana, regulamentando o
serviço em todo o país, concedendo aos municípios, nos limites trazidos pelos ans.
l ] -A e l l-B da Lei n.' 12.587/2012, a atividade flscalizatória, não havendo espaço
para regulamentação em sentido contrário ou restritivo, como nos sugere o Prometo
de Lei ora objeto de análise.

A obrigação aos usuários do serviço de alterarem e/ou incluírem mais
dados em seus cadastros, como fotografia, por exemplo, é uma restrição indevida
no serviço, exatamente nos termos do quanto fixado pelo Supremo.
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Diante de todo o exposto, inviabilizando a tramitação da matéria,

manifesto parecer pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do Prometo, da Emenda n' 01 e da Subemenda n' 01 à Emenda n' 0 ] .

Sala de Reuniões, 5 dejunho de 20 19

Aprovado pela Comissão em ,t$
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CONA'm NÃOVOTOU

Vereador Márcío Bens Ely

Ribeiro

/JCBC


