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Protocolo nº  134/2020 
Solicitante:  1025 – Prefeitura de Sapucaia do Sul 
Assunto:  Mensagem 
 
RELATÓRIO 
 

Trata-se de proposição legislativa, de origem do Poder Executivo 
Municipal, cujo mérito “Dispõe sobre as normas para a exploração de 
Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros no 
Município de Sapucaia do Sul”. 
 

Por conta das medidas adotadas pela administração para 
enfrentamento da crise pandêmica conhecida como COVID-19, (arts. 2º 
e 3º da Ordem de Serviço nº 004/2020), o expediente vem pela via digital, 
sendo aqui recebido exclusivamente em formato PDF. Do arquivo 
correspondente constam: mensagem justificativa (págs.1-2), projeto de lei 
(p.3-13); 
 
PARECER 
 

 No que se refere à matéria abordada pelo projeto em apreço, 

destacamos orientação recente do Pretório Excelso, em acórdão de 

repercussão geral que fixou as seguintes teses: 

 

Ementa: Direito constitucional. Recurso 
Extraordinário. Repercussão Geral. 
Transporte individual remunerado de 
passageiros por aplicativo. livre iniciativa e 
livre concorrência. 1. Recurso Extraordinário 
com repercussão geral interposto contra 
acórdão que declarou a 
inconstitucionalidade de lei municipal que 
proibiu o transporte individual remunerado 
de passageiros por motoristas cadastrados 
em aplicativos como Uber, Cabify e 99. 2. A 
questão constitucional suscitada no recurso 
diz respeito à licitude da atuação de 
motoristas privados cadastrados em 
plataformas de transporte compartilhado em 
mercado até então explorado por taxistas. 3. 
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As normas que proíbam ou restrinjam de 
forma desproporcional o transporte privado 
individual de passageiros são 
inconstitucionais porque: (i) não há regra 
nem princípio constitucional que prescreva a 
exclusividade do modelo de táxi no mercado 
de transporte individual de passageiros; (ii) é 
contrário ao regime de livre iniciativa e de 
livre concorrência a criação de reservas de 
mercado em favor de atores econômicos já 
estabelecidos, com o propósito de afastar o 
impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a 
possibilidade de intervenção do Estado na 
ordem econômica para preservar o mercado 
concorrencial e proteger o consumidor não 
pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, 
a ponto de afetar seus elementos essenciais. 
Em um regime constitucional fundado na 
livre iniciativa, o legislador ordinário não tem 
ampla discricionariedade para suprimir 
espaços relevantes da iniciativa privada. 4. A 
admissão de uma modalidade de transporte 
individual submetida a uma menor 
intensidade de regulação, mas 
complementar ao serviço de táxi afirma-se 
como uma estratégia constitucionalmente 
adequada para acomodação da atividade 
inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma 
opção que: (i) privilegia a livre iniciativa e a 
livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; 
(iii) tem impacto positivo sobre a mobilidade 
urbana e o meio ambiente; (iv) protege o 
consumidor; e (v) é apta a corrigir as 
ineficiências de um setor submetido 
historicamente a um monopólio “de fato”. 5. 
A União Federal, no exercício de 
competência legislativa privativa para dispor 
sobre trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, 
XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para 
o transporte privado individual por aplicativo, 
cujas normas não incluem o controle de 
entrada e de preço. Em razão disso, a 
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regulamentação e a fiscalização atribuídas 
aos municípios e ao Distrito Federal não 
podem contrariar o padrão regulatório 
estabelecido pelo legislador federal. 6. 
Recurso extraordinário desprovido, com a 
fixação das seguintes teses de julgamento: 
“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; e 2. No exercício de 
sua competência para regulamentação e 
fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os Municípios 
e o Distrito Federal não podem contrariar 
os parâmetros fixados pelo legislador 
federal (CF/1988, art. 22, XI)”. (RE 1054110 
/ SP - SÃO PAULO, Relator(a):  Min. 
ROBERTO BARROSO, Julgamento:  
09/05/2019, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno) 

 

Extreme de dúvida, portanto, que a legislação eventualmente 

editada pelo município deve adequar-se aos parâmetros fixados pelo 

Legislador Federal. E nesse aspecto, impende destacar que a Lei Federal 

em questão também foi recentemente alterada para constar, no que diz 

respeito à matéria em comento, o seguinte: 

 

Art. 3º A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 
2012 , passa a vigorar acrescida dos 
seguintes arts. 11-A e 11-B: 

 
“ Art. 11-A. Compete exclusivamente aos 
Municípios e ao Distrito Federal 
regulamentar e fiscalizar o serviço de 
transporte remunerado privado individual de 
passageiros previsto no inciso X do art. 4º 
desta Lei no âmbito dos seus territórios. 
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Parágrafo único. Na regulamentação e 
fiscalização do serviço de transporte privado 
individual de passageiros, os Municípios e o 
Distrito Federal deverão observar as 
seguintes diretrizes, tendo em vista a 
eficiência, a eficácia, a segurança e a 
efetividade na prestação do serviço: 

 
I - efetiva cobrança dos tributos municipais 
devidos pela prestação do serviço; 

 
II - exigência de contratação de seguro de 
Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e 
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
causados por Veículos Automotores de Vias 
Terrestres (DPVAT); 

 
III - exigência de inscrição do motorista como 
contribuinte individual do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), nos termos da 
alínea h do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991 .” 

 
“Art. 11-B. O serviço de transporte 
remunerado privado individual de 
passageiros previsto no inciso X do art. 4º 
desta Lei, nos Municípios que optarem 
pela sua regulamentação, somente será 
autorizado ao motorista que cumprir as 
seguintes condições: 

 
I - possuir Carteira Nacional de Habilitação 
na categoria B ou superior que contenha a 
informação de que exerce atividade 
remunerada; 

 
II - conduzir veículo que atenda aos 
requisitos de idade máxima e às 
características exigidas pela autoridade de 
trânsito e pelo poder público municipal e do 
Distrito Federal; 
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III - emitir e manter o Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo (CRLV); 
 
IV - apresentar certidão negativa de 
antecedentes criminais. 

 
Parágrafo único. A exploração dos serviços 
remunerados de transporte privado 
individual de passageiros sem o 
cumprimento dos requisitos previstos nesta 
Lei e na regulamentação do poder público 
municipal e do Distrito Federal caracterizará 
transporte ilegal de passageiros.” 

 

Por derradeiro anotamos que, anteriormente à deliberação pelo 

plenário da nobre Casa Legislativa, deve haver manifestação das 

seguintes comissões permanentes: 

 

a) Legislação e Justiça, por ser condição de tramitação do processo 

legislativo para todas as proposições em geral: 

 

Art. 76- Compete à Comissão de Legislação 
e Justiça manifestar-se sobre todos os 
assuntos nos aspectos constitucional, 
redacional e legal e, quando já aprovados 
pelo Plenário, analisá-los sob os aspectos 
lógico e gramatical, de modo a adequar ao 
bom vernáculo o texto das proposições. 
 
§ 1º- Salvo expressa disposição em 
contrário deste Regimento, é obrigatória 
a audiência da Comissão de Legislação e 
Justiça em todos os projetos de lei e 
determinadas matérias que tramitarem 
pela Câmara. 
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b) Serviços Urbanos, Habitação e Segurança, por competência 

específica, eis que a proposição pressupõe alteração de receita. 

 

Art. 78- Compete à Comissão de Serviços 
Urbanos, Habitação e Segurança opinar nas 
matérias referentes a quaisquer obras 
públicas, empreendimentos, habitação, 
segurança e execução de serviços públicos 
locais e ligados às atividades produtivas em 
geral, oficiais ou particulares, sobre trânsito 
e transporte e comunicação em geral e, 
especialmente, sobre o Plano de 
Desenvolvimento do Município e suas 
alterações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com as informações que julgamos pertinentes à matéria aqui 

tratada, opinamos pelo encaminhamento da proposição à sua tramitação 

regimental. À avaliação superior, e com aprovação, encaminhem-se os 

autos à Diretoria Legislativa para as diligências de praxe, com conclusão 

às comissões permanentes e posterior deliberação plenária. 

  
Parecer exarado em 23 de abril de 2020 

 
Pablo José Camboim de Souza 

OAB/RS 50.493 
Matrícula 881 

 
 

Aprovado em 24/04/2020. 
 

João Roberto da Fonseca Junior 
Procurador Chefe 

OAB/RS 69.257 


