
Porto Alegre, 10 de setembro de 2019.

Orientação Técnica IGAM nº 40.377/2019

I. O Poder Legisla vo do Município de Carazinho, por meio da servidora
Viviane Muller Menezes, solicita análise e orientações acerca de Projeto de Lei s/nº ,
datado de 5 de setembro de 2019, de autoria do próprio Legisla vo, que tem como
ementa: “Acrescenta o art. 16-A e os §§ 1º, 2º e 3º à Lei Municipal nº 6.485/2006, a
fim de cassar a licença para a exploração do serviço de automóveis de aluguel (táxi),
nos casos de favorecimento à exploração sexual de crianças e adolescentes no
Município de Carazinho”.

II. Preliminarmente, ao se analisar a descrição das alterações da Lei nº
6.485, de 20 de dezembro de 2006, que consolida a legislação sobre veículos de
aluguel, ou seja, estabelece normas para a exploração do serviço de táxi no
Município, à primeira vista, poder-se-ia concluir que o projeto de lei em exame
acabaria por se referir a matérias que somente ao próprio Execu vo compe ria
dispor.

Entretanto, à luz das recentes decisões proferidas nos Tribunais, o
serviço de transporte individual de passageiros em automóveis de aluguel (o táxi),
está deixando de ser visto como um serviço público propriamente dito, passando a
ser considerado como um serviço de interesse público, o que faz fundamental
diferença, a exemplo da seguinte ementa da jurisprudência do Tribunal de Jus ça do
Estado do Rio Grande do Sul:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. LEI
MUNICIPAL DISPONDO ACERCA DAS NORMAS PARA A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM
VEÍCULOS DE ALUGUEL (TÁXI). VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO PARA DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITO INFRINGENTE
ATRIBUÍDO. 1. Embora calcado em sólida jurisprudência desse
colendo Órgão Especial, o acórdão não levou em conta o julgamento
do Supremo Tribunal Federal, materializado no RE nº 1.002.310 que,
nada obstante não tenha efeito vinculante, pode nortear aquela Corte
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para o julgamento da ADI nº 5.337, que tem como objeto o art. 12-A,
§§ 1º a 3º, da Lei nº 12.587/12. 2. O serviço de táxi, apesar de ter
u lidade pública e merecer regulamentação pelo poder público
(aferição dos taxímetros, a fixação do preço ou tarifa e a necessidade
de autorização prévia pelo ente federado a que está vinculado e
etc.), não se insere na categoria de serviço público propriamente
dito, especialmente porque os motoristas de táxi são profissionais
autônomos, e as empresas de táxi, por sua vez, pessoas jurídicas no
exercício de a vidade econômica, que atuam no mercado em
conformidade com os princípios da livre inicia va e da
livre     concorrência  , insculpidos no art. 170, caput e inc. IV, da
Cons tuição Federal. Par ndo desse raciocínio, está correto afirmar
que os serviços de táxi, embora de u lidade pública, diferenciam-se
dos serviços públicos propriamente ditos por serem regidos,
preponderantemente, por regras de direito privado. 3. O Supremo
Tribunal Federal tem compreensão diferente daquela trilhada por
este Colegiado, o que poderá, provavelmente, conduzir este colendo
Órgão Especial à readequação do seu entendimento. Nesse sen do,
destaca-se o julgamento do RE nº 1.002.310. (…) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE.
UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70076600246, Tribunal Pleno,
Tribunal de Jus ça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco,
Julgado em 25/06/2018) (grifou-se)

Sendo assim, um serviço de interesse público admite sobre a
disposição por outros agentes do Município a exemplo dos membros do Poder
Legisla vo, por não ser um serviço público no sen do estrito desta expressão, o que
atrairia a competência priva va apenas do Execu vo.

No caso em análise, trata-se de considerar a exploração sexual de
crianças e adolescentes u lizando veículos de táxi como uma infração
administra va, razão porque os atos de autorização para exploração da a vidade
seriam cassados ou não seriam concedidos.

Não se observa nenhuma ilegalidade na intenção legisla va com este
objeto. Entretanto, a tulo de comentário, constata-se no texto da jus fica va do
projeto de lei a índole puni va que tem tomado conta do cidadão brasileiro nos
tempos hodiernos. A rigor, punição se refere a direito penal e quem pode legislar
sobre tal é somente a União1. Ao Município resta legislar sobre infrações
administra vas no âmbito local. 

1 Art. 22. Compete priva vamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marí mo, aeronáu co, espacial e do trabalho;
(grifou-se)
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Assim, como sugestão, em vez de termos como “aplicação das
punições”, “punindo aqueles que venham a favorecer”, “coibir ou ao menos
minimizar” que devem ser reservados apenas às autoridades competentes como o
Poder Judiciário, recomenda-se usar termos como “aplicação das penalidades”,
“cassar licenças ou autorizações daqueles que venham a favorecer” e “evitar ou ao
menos minimizar”, por serem mais apropriados à competência do Município.

III. Diante do exposto, observada a ressalva do úl mo parágrafo do item
anterior, conclui-se pela viabilidade do Projeto de Lei analisado, podendo então
seguir os demais trâmites do processo legisla vo até deliberação de mérito do
Plenário desta Casa de Leis.

O IGAM permanece à disposição.

   
Roger Araújo Machado
OAB/RS 93.173B
Consultor do IGAM
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