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A CONTESTAÇÃO AO PARECER N' 172/19 - CCJ

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 20]8,
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.

Vem a esta Comissão, para parecer, a Contestação ao Parecer n'
CCJ, de autoria do vereador Roberto Robaina.172/19

O Vereador proponente, em contestação, alega que o Prometo, a
Emenda n' 01 e a Subemenda n' 01 à Emenda n' 0] visam à segurança dos
motoristas de transporte por aplicativos e, consequentemente, à segurança da
população do Município, não afrontando os limites da competência do Município
sobre o tema. De outra banda, argumenta que o princípio da livre iniciativa não é
absoluto no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. Destaca que, no caso do
Projeto de Lei ora objeto de contestação, o direito à vida se sobrepõe ao princípio
dalivre iniciativa.

E o relatório

Em que pese o esforço argumentativo do nobre colega, reiteramos os
fundamentos dispostos no relatório apreciado em 18 de junho do corrente ano, com
4 votos favoráveis e 2 contrários (fls. 15-17), no qual a maioria da Comissão
entendeu pela existência de óbice, uma vez que o Prometo afronta o princípio da
livre iniciativa e da atividade económica, previstos expressamente na Constituição
da República de 1988.
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Ademais, importante destacar o julgamento no Tribunal de Justiça da
ADI N' 70075503433 (acórdão ainda pendente) que questionava a
constituciona[idade da Lei n.' 12.]62/2016, ora objeto de alteração pelo Vereador
Robaina, que declarou a inconstitucionalidade dos ans. 2', 3', 4', 5', g I', incs.
V[[[, Xe X], e $ 4', 1], inc. ]J, a]s. ''a'', ''b'' e "d'', 14, 17, inc. 11, 22 e 39.

Destaca-se que o fundamento para a declaração de
inconstitucionalidade da maioria dos dispositivos foi a limitação injustificada da
liberdade de trabalho e a livre iniciativa, além de contrariar a livre concorrência.

Diante de todo o exposto, opinamos pela itnprocedência da
contestação, e manifestámos 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, 8 de agosto de 20 1 9

Aprovado pela Comissão em =o g: - j :')
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