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Este artigo busca analisar, considerando os disposi-
tivos constitucionais, a legislação federal vigente e 
os pressupostos do Pacto Federativo, a competên-
cia dos municípios para a regulação dos serviços de 
transporte de passageiros por motocicletas – moto-
táxi. Para tanto, são apresentados conceitos básicos 
relacionados ao federalismo brasileiro, princípios de 
interpretação constitucional e critérios de repartição 
de competências na Constituição brasileira, além 
de decisões judiciais sobre o tema. Analisando-se a 
aparente contradição entre a competência privativa 
da união em legislar sobre trânsito e transporte (art. 
22, xI, da Constituição Federal – CF), e a compe-
tência dos municípios para organizar e prestar ser-
viços públicos de transporte de interesse local (art. 
30, V, CF), conclui-se que a competência privativa 
da união para legislar sobre trânsito e transporte 
não deve prejudicar a competência suplementar dos 
municípios quanto ao transporte local. Adicional-
mente, conclui-se que o arcabouço jurídico vigente 
já permite ao município instituir e regular o serviço 
de moto-táxi em âmbito local, sendo oportuna, en-
tretanto, a fixação de parâmetros gerais relacionados 
à segurança desses serviços em legislação federal, no 
sentido de ampliar a proteção à vida dos usuários e 
condutores de moto-táxi. 

Competência municipal; moto-táxi; regulação; 
transporte e trânsito; divisão de competências.

This article intents to analyze, considering the consti-
tutional statements, the federal legislation and the as-
sumptions of the Federative Pact, the legal authority of 
the Municipalities to regulate the passenger motorcycle 
transportation services – moto-táxi. In such way, there 
are related basic concepts to the Brazilian federalism, 
principles of constitutional interpretation and criteria 
of distribution of legal authority in Brazilian Constitu-
tion, along with sentences on the subject. Analyzing the 
apparent contradiction between the exclusive legal au-
thority of the Union to legislate on transit and transport 
(art. 22, XI, of the Brazilian Constitution – BC), and 
the legal authority of the Municipalities to organize and 
to implement public services of local transport (art. 30, 
V, BC), it concludes that the exclusive legal authority of 
the Union to legislate on transit and transport shouldn’t 
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have to exclude the suplementary legal authority of the 
Municipalities to legislate on local transport. Additio-
nally, it’s concluded that legal framework already in 
force allows the Municipalities to institute and regulate 
the service of moto-táxi in local scope. It is opportune, 
however, to set in federal legislation general parameters 
related to the security of these services, in order to extend 
the life protection to moto-táxi passengers and drivers. 

Municipal legal authority; moto-táxi; regulation; trans-
port and transit; division of legal authority.
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1. Introdução

Muitos são os questionamentos jurídicos e práticos decorrentes de aparentes 
contradições existentes entre dispositivos constitucionais que tratam de questões 
relativas ao setor de transportes, especialmente diante de temas inerentes à pró-
pria concepção do Pacto Federativo.

Embora a redação do inciso XI, do art. 22, da Constituição Federal estabele-
ça, de forma explícita, que compete privativamente à União legislar sobre trânsito 
e transporte, a própria Carta Magna também determina, em seu art. 30, inciso 
V, que compete aos Municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial” (grifo nosso). Da mesma forma, 
devido à competência residual, consoante o art. 25, § 1o da Constituição, enten-
dem os juristas que compete aos Estados a prestação e regulação do transporte co-
letivo metropolitano e intermunicipal, restando à União a competência executiva 
referente ao transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, 
nos termos do art. 21, inciso XII, alínea “e”, da Carta Política.

Diante do aparente paradoxo existente entre a competência privativa da 
União para legislar sobre trânsito e transporte, e a competência dos Municí-
pios e Estados de controle administrativo dos serviços públicos de transporte, 
o principal aspecto analisado neste artigo é o alcance da competência dos Mu-
nicípios para estabelecer normas legais e regulamentos para os serviços públicos 
de transporte de passageiros em nível local, especificamente quanto à regulação 
do serviço de transporte remunerado de passageiros por motocicletas e veículos 
similares, amplamente conhecido como moto-táxi.

Cabe ressaltar que, a despeito das polêmicas e embates sobre a regulação dos 
serviços de moto-táxi, o fato é que tais serviços representam uma realidade já 
instituída em grande parte das cidades brasileiras, estando, na maioria dos casos, 
profundamente inseridos nos hábitos de deslocamento da população. Dessa for-
ma, mesmo sem adentrar em debates de natureza técnica sobre a conveniência 
de implantação desses serviços, até por envolver aspectos relacionados às pecu-
liaridades de cada Município e de seu sistema de transportes, é essencial que se 
alcance um entendimento definitivo quanto à competência para, se for o caso, 
instituir e regular sua prestação, na medida em que serviços regulamentados e 
fiscalizados pelo Poder público podem garantir padrões mínimos de qualidade e 
oferecer maior segurança aos usuários.

Antes de adentrarmos no debate sobre os limites da competência constitu-
cionalmente atribuída aos Municípios para a regulação dos serviços de moto-táxi, 
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mostra-se necessário discutir alguns aspectos do modelo de Federação adotado no 
Brasil, bem como sobre o princípio da unidade da interpretação constitucional e a 
repartição de competências na Constituição brasileira.

2. Federalismo brasileiro

No Brasil, o advento do federalismo ocorreu simultaneamente à proclama-
ção da república, no ano de 1889, após diversas revoltas que tinham entre seus 
objetivos a descentralização e o aumento das autonomias regionais. Nesse con-
texto, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, decretada e 
promulgada pelo Congresso Nacional Constituinte, em 24/02/1891, estabele-
ceu a autonomia dos Estados (antigas províncias), garantindo-lhes o exercício 
de competências remanescentes, nos termos do art. 65, n.2: “em geral, todo 
e qualquer poder ou direito que lhes não for negado por cláusula expressa ou 
implicitamente contida nas cláusulas expressas da Constituição”. Quanto aos 
Municípios, a Carta de 1891 estabeleceu, em seu art. 68, que a organização dos 
estados deverá assegurar “a autonomia dos municípios, em tudo quanto respei-
te ao seu peculiar interesse” (Grifo nosso).

Desde então, conforme aponta Silva (2006, p. 99), a forma de Estado fede-
ral foi mantida nas constituições posteriores, “embora o federalismo da Cons-
tituição de 1967 e de sua emenda 1/69 tenha sido apenas nominal”. Consi-
derando que na Constituição de 1967-1969 a área de competência da União 
era mais dilatada, restando reduzido campo de atuação aos Estados, o autor 
também defende que “a Constituição de 1988 buscou resgatar o princípio fede-
ralista e estruturou um sistema de repartição de competências que tenta refazer 
o equilíbrio das relações entre o poder central e os poderes estaduais e munici-
pais” (Idem, p. 100). Nesse aspecto, cabe uma ressalva que será explicitada mais 
adiante, de que, justamente no tema deste artigo, ou seja, na distribuição de 
competências no setor de transportes, a Constituição de 1988, considerada a 
mais descentralizadora da história brasileira, mostra-se mais centralizadora que 
a de 1967, considerada a que mais restringiu a atuação dos Entes Federados na 
história republicana nacional.

Ainda sobre o modelo federativo brasileiro, apesar das críticas de muitos au-
tores sobre a inclusão dos Municípios como componentes da Federação, o fato 
é que a Constituição de 1988 criou, nos termos de Bonavides (2002, p. 322) 
uma experiência de federalismo tridimensional, tendo o Município recebido 
sua competência diretamente da Carta Política. Nesse contexto, pode-se afirmar 
que a autonomia dos Municípios tem por base três pilares: auto-organização, 
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com poderes para elaborar sua própria lei orgânica e legislação; autogoverno, de 
forma que os representantes possam ser escolhidos de forma independente do 
poder central; e auto-administração, que consiste no livre exercício das compe-
tências administrativas e legislativas outorgadas pela Constituição Federal.

No mesmo sentido, Araújo e Lorenzetti (2005, p. 6), apontam que a Cons-
tituição de 1988 estabeleceu as bases para uma nova forma de atuação entre 
os Entes Federados “ao conceder maior autonomia para os Municípios, que 
são, inclusive, colocados expressamente como componentes da Federação, nos 
termos do art. 18”. Segundo essas autoras, “antes de 1988, as Constituições 
não explicitavam o poder de auto-organização dos Municípios, limitando-se a 
conceder-lhes governo próprio e competências exclusivas”.

3. O princípio da unidade e a repartição de competências na Constitui-
ção brasileira

Especialmente relevante no contexto deste artigo, que analisa dispositivos 
constitucionais aparentemente conflitantes (inciso XI do art. 22 e inciso V do 
art. 30 da Constituição), o princípio da unidade da Constituição, conforme os 
ensinamentos de Canotilho (2000, p. 1.182-84), estatui a exigência de uma 
coerência narrativa no sistema jurídico. De acordo com o autor, o sentido desse 
princípio deve ser o da unidade hieráquico-normativa, segundo o qual “todas 
as normas contidas numa constituição formal têm igual dignidade”, ou seja, 
não há normas apenas formais, tampouco hierarquia de supra-infra-ordenação 
dentro da lei constitucional.

Ainda conforme Canotilho, é com base nesse princípio que devem ser ana-
lisados os fenômenos de tensão existentes entre vários princípios estruturantes, 
gerais e especiais de uma constituição, fenômenos que são naturais em razão da 
forma como são elaboradas as constituições democráticas, geralmente resultan-
tes de um pacto firmado entre representantes dos diversos setores da sociedade, 
os quais possuem interesses, idéias e aspirações substancialmente diferenciados, 
muitas vezes até antagônicos ou contraditórios.

Quanto à repartição de competências na Constituição brasileira, confor-
me os ensinamentos de Silva (2006, p. 478), o princípio geral que norteia a 
repartição de competências entre os integrantes do Pacto Federativo é o da pre-
dominância do interesse (grifo nosso). Esse princípio estabelece que à União 
devem ser atribuídas as competências relativas a matérias cujo predomínio do 
interesse é geral, nacional, enquanto aos Estados deverão ser atribuídas aquelas 
onde predomina o interesse regional. Dentro da mesma lógica, aos Municípios 
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concernem os assuntos de interesse predominantemente local. Certamente, não 
é fácil a tarefa de se identificar qual nível de interesse tem preponderância para 
cada matéria incluída na Carta Magna.

Ainda segundo Silva (idem, p. 479), a materialização desse princípio na 
Constituição brasileira conduziu a um sistema complexo que busca garantir o 
equilíbrio federativo, fundamentado “na técnica da enumeração dos poderes da 
União (arts. 21 e 22), atribuição de poderes remanescentes para os Estados (art. 
25, § 1o) e poderes definidos indicativamente para os Municípios (art. 30)”. 
Além dessa divisão básica, o modelo brasileiro também combina possibilidades 
de delegação de parte da competência privativa (art. 22, parágrafo único), áreas 
de atuação comum da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Muni-
cípios (art. 23), bem como setores em que União, Estados e Distrito Federal 
têm competência concorrente para legislar (art. 24). No âmbito da competência 
concorrente, no entanto, vale ressaltar que cabe à União o estabelecimento de 
diretrizes gerais, enquanto são deferidas aos Estados e ao Distrito Federal (art. 
24, §§ 1o e 2o) e, até, mesmo, aos Municípios, nos termos do inciso II do art. 
30, a competência suplementar.

Também sobre a repartição de competências na Constituição Federal de 
1988, Mendes, Coelho e Branco (2008, p. 820) destacam que os assuntos mais 
relevantes e de interesse comum à vida social dos vários rincões do País estão 
enumerados nos incisos do art. 22. Acerca da competência dos Municípios, os 
autores (idem, p, 823) apontam que lhes são reconhecidos o poder de auto-
organização (poder constituinte), que deve ser expresso por meio das leis orgâni-
cas, as quais são limitadas por princípios da Constituição Federal e da respectiva 
Constituição estadual. As demais competências legislativas e materiais foram 
tratadas de modo global, seja de forma explícita, como no inciso IV do art. 30 
(criar, organizar e suprimir distritos), seja de forma implícita, como no art. 30, 
inciso I (legislar sobre assuntos de interesse local).

Por fim, Mendes, Coelho e Branco (idem, p. 824) entendem que “sobre 
os temas de interesse local, os Municípios dispõem de competência privativa”. 
Além disso, corroborando o defendido por Silva (2006), esses autores também 
consideram que “aos Municípios é dado legislar para suplementar a legislação 
estadual e federal, desde que isso seja necessário ao interesse local”. O que im-
porta observar, no exercício dessa competência, é que a norma municipal deve 
respeitar os princípios das normas federais e estaduais vigentes, bem como o 
fato de que a superveniência de lei federal ou estadual que contrarie a norma 
municipal suspende sua eficácia.
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Na mesma linha dos autores anteriormente citados, Meirelles (2003, p. 321) 
explicita que a competência legislativa suplementar foi deferida aos Estados, nos 
termos do art. 24, § 2o da Constituição Federal, mas também aos Municípios, 
nos termos do art. 30, inciso II, da Carta. O autor ainda faz a distinção entre a 
competência executiva, definida como a competência material para a execução 
dos serviços, e a competência legislativa, que se refere à capacidade de editar 
leis. Sobre a relação dessas competências com a organização e manutenção dos 
serviços públicos locais, Meirelles assim dispõe: 

A competência do Município para organizar e manter serviços públicos lo-
cais está reconhecida constitucionalmente como um dos princípios assegurado-
res de sua autonomia administrativa (CF, art. 30, V). A única restrição é a de que 
tais serviços sejam de seu interesse local. O interesse local – já o definimos – não 
é interesse exclusivo do Município, porque não há interesse municipal que não o 
seja, reflexamente, do Estado-membro e da União. O que caracteriza o interesse 
municipal é a sua predominância para o Município em relação ao eventual in-
teresse estadual ou federal acerca do mesmo assunto. Integra essa competência 
municipal a elaboração de lei local disciplinando as concessões e permis-
sões de serviço público, atendidas as normas gerais estabelecidas nas Leis 
8.987 e 9.074 de 1995. (MEIRELLES, 2003, p. 321-22). (Grifos nossos).

Dessa forma, nota-se que a aferição do critério do interesse local para a apli-
cação da competência municipal sobre serviços públicos locais deve ser feita em 
cada caso concreto, sempre com base no critério da predominância do interesse, 
e não no da exclusividade. Especificamente no setor de transportes, o próprio 
texto da Constituição Federal já elegeu o transporte coletivo como serviço públi-
co de interesse local, inclusive considerando-o como essencial (art. 30, V).

Ainda no âmbito da repartição de competências, Moraes (1999, p. 271), dis-
correndo especificamente sobre a competência privativa da União para legislar 
sobre trânsito e transporte, determinada pelo art. 22, inciso XI, da Constituição 
Federal de 1988, aponta a atual Carta Política alterou a divisão estabelecida an-
teriormente, na Constituição de 1967, alterada pela Emenda no 1, de 1969, na 
medida em que a Constituição anterior disciplinava a competência concorrente 
da União e dos Estados para legislar sobre tráfego e trânsito (art. 8o, inciso XVII, 
“n” e parágrafo único do art. 8o da Constituição Federal de 1967-69). Dessa for-
ma, fica caracterizada uma centralização das competências relacionadas ao tema 
na Carta de 1988, que retirou atribuições dos Estados em favor da União. Como 
já referido, essa alteração vai em sentido contrário à lógica descentralizadora as-
sumida pelo legislador constituinte responsável pela atual Constituição.
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Analisando a competência para disciplinar o trânsito e o transporte inter-
municipal, Moraes (1999, p. 272) destaca que a Constituição atribui à União a 
competência para explorar os serviços de transporte rodoviário interestadual e 
internacional de passageiros (art. 21, XII, “e”), enquanto o transporte munici-
pal é remetido explicitamente à competência do Município (art. 30, V). Nesse 
contexto, conclui o autor que “não compete à União, tampouco aos municípios, 
legislarem sobre normas de trânsito e transporte intermunicipal, sob pena de 
invasão da esfera de atuação do Estado-membro”. Por fim, Moraes ainda ressalta 
que “no exercício da competência de legislar sobre transporte intermunici-
pal, o Estado não poderá impor limitações ao tráfego de pessoas ou mercadorias, 
por meio de tributos intermunicipais”. (Grifo nosso).

Destaque-se, aqui, que o referido autor traçou uma relação direta entre a 
competência executiva para prestação dos serviços de transporte intermunicipal, 
no caso a competência residual dos Estados, com a competência para legislar 
sobre esses serviços. Essa relação também foi notada nos textos de Meirelles 
(op. cit.), que embora tenha feito uma distinção entre competência executiva e 
competência legislativa, reconheceu que a competência para organizar manter 
serviços públicos locais engloba a elaboração de lei local disciplinando as conces-
sões e permissões de serviço público, respeitadas as normas gerais estabelecidas 
em legislação federal.

Traçando um paralelo entre a competência dos Estados e a competência 
municipal para “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão, os 
serviços públicos de interesse local, inclusive o de transporte coletivo, que tem 
caráter essencial” (art. 30, V, CF), pode-se inferir, até com maior segurança, pos-
to que a competência municipal está claramente explicitada no Texto Constitu-
cional, que também ao Município é permitido legislar sobre o transporte muni-
cipal, no sentido de estabelecer normas essenciais para o bom cumprimento das 
atribuições a ele delegadas pelo texto da Carta Política. Nesse sentido, Moraes 
(1999, p. 272) considera que essa determinação está alinhada com o princípio 
da predominância do interesse local, consoante o art. 30, I, da Constituição.

Por fim, cabe discutir a citação explícita do termo “transporte coletivo” no 
dispositivo em tela da Carta Magna, no sentido de que essa citação poderia 
prejudicar o enquadramento na competência municipal dos demais serviços 
públicos de transporte, no caso, os serviços de transporte individual de passa-
geiros, como os de táxi e moto-táxi. Sobre esse aspecto, destaca-se que a simples 
leitura do Texto Constitucional deixa claro que a citação do transporte coletivo 
remete diretamente à sua essencialidade, sem prejuízo da classificação dos servi-
ços públicos de transporte individual de passageiros como serviços de interesse 
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local, desde que não ultrapassem os limites do respectivo Município. Até pelo 
contrário, a citação de uma categoria de transporte de passageiros mostra, de 
forma inequívoca, que nesse tipo de serviço o interesse predominante é o do 
Município, situação que embasa a atribuição de competência regulamentar nes-
se campo a esses Entes da Federação.

No próximo item é apresentada a jurisprudência do Supremo Tribunal Fe-
deral, firmada nos julgamentos de ações diretas de inconstitucionalidade movi-
das contra leis estaduais que tinham por objetivo regulamentar os serviços de 
moto-táxi nos respectivos territórios. Nesse item, são relatados os conteúdos dos 
acórdãos, os quais ultrapassam a simples análise da constitucionalidade de leis 
estaduais, também comentando sobre eventual regulação municipal do serviço.

4. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), especifica-
mente quanto à regulação do serviço público de transporte de passageiros por 
motocicletas e veículos similares – moto-táxi, decorre basicamente do julga-
mento de quatro ações diretas de inconstitucionalidade (ADIns). Dessas ações, 
três foram movidas pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), contra 
leis estaduais que tinham por objetivo regulamentar os serviços de moto-táxi 
nos respectivos territórios (ADI 2.606/SC, ADI 3.135/PA e ADI 3.136/MG), 
e uma foi impetrada pelo Procurador-Geral da República, contra lei do Distrito 
Federal que instituia o mesmo serviço, porém, sob o nome de “moto-service” 
(ADI 3.679/DF).

Embora não relacionadas diretamente à regulação dos serviços de moto-táxi, 
outras ADIns anteriores – ADI-MC 476, ADI-MC 874, ADI-MC 1991 e ADI 
2101 – também foram utilizadas na formação da citada jurisprudência, por ana-
lisarem leis estaduais que, segundo o entendimento do egrégio tribunal, violaram 
a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Entre 
os temas tratados nessas ADIns, estão a obrigatoriedade, anterior ao advento do 
atual Código de Trânsito Brasileiro (CTB), do uso de cinto de segurança no terri-
tório estadual, a possibilidade de habilitação de motoristas maiores de dezesseis e 
menores de dezoito anos, a isenção de exame teórico para a obtenção da carteira 
nacional de habilitação e a obrigatoriedade de notificação pessoal ao condutor, nos 
casos de autuação por conduzir veículo utilizando telefone celular.

Passando ao conteúdo das quatro ADIns que analisaram leis estaduais e do 
Distrito Federal sobre a regulação do serviço de moto-táxi, cabe, preliminarmente, 
destacar que em todas foram proferidas decisões pela inconstitucionalidade das 
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leis submetidas ao controle abstrato do STF. Também comum nas ADIns, o prin-
cipal argumento para o julgamento procedente das ações foi o inciso XI do art. 22 
da Constituição Federal, que trata da competência privativa da União para legislar 
sobre trânsito e transporte, bem como a ausência de lei complementar específica 
que autorizasse os Estados a legislarem sobre o tema, nos termos do parágrafo 
único do mesmo art. 22.

Na ADI 2.606/SC, que teve como relator o Ministro Maurício Corrêa, e 
analisou a Lei Estadual no 11.629, de 07 de dezembro de 2000, do Estado de 
Santa Catarina, a qual autoriza o Estado a licenciar e emplacar motocicletas 
destinadas ao serviço de moto-táxi, a decisão assim estabeleceu:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENCIAMENTO DE MOTO-
CICLETAS DESTINADAS AO TRANSPORTE REMUNERADO DE PAS-
SAGEIROS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDA-
DE FORMAL. 1. É da competência exclusiva da União legislar sobre trânsito 
e transporte, sendo necessária expressa autorização em lei complementar para 
que a unidade federada possa exercer tal atribuição (CF, artigo 22, inciso XI, e 
parágrafo único). 2. Inconstitucional a norma ordinária estadual que autoriza a 
exploração de serviços de transporte remunerado de passageiros realizado por 
motocicletas, espécie de veículo de aluguel que não se acha contemplado 
no Código Nacional de Trânsito. 3. Matéria originária e de interesse nacional 
que deve ser regulada pela União após estudos relacionados com os requisitos 
de segurança, higiene, conforto e preservação da saúde pública. Ação direta de 
inconstitucionalidade procedente. (Grifos nossos).

Votação: unânime. Resultado: procedente o pedido formulado na inicial 
para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 11.629 /00, do Estado de Santa 
Catarina. Acórdãos citados: ADI-476-MC (RTJ-136/526), ADI-1479-MC, ADI-
1912 (RTJ-170/113), ADI-2101 (RTJ-173/91). N.PP.: (13). Análise: (MML). 
Revisão:(COF/C). Inclusão: 03/09/03, (SVF). Alteração: 04/09/03, (SVF). 

Em seu voto, o relator considerou que a regulação do serviço de moto-táxi 
é matéria de interesse nacional, e não regional, estando também afeta às leis de 
trânsito. Nesse sentido, entendeu que seria necessária autorização federal para 
que a “administração estadual e até mesmo a municipal” pudessem regularizar 
essa espécie de transporte público. (Grifo nosso).

Destacou, ainda, que embora o CTB preveja, em seu art. 96, que os 
veículos automotores (entre os quais incluem-se as motocicletas) podem ser 
da categoria aluguel, o art. 97 estabelece que “as características dos veículos, 
suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, 
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licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN, em função de 
suas aplicações”. Em decorrência dessa previsão, conclui “que somente por meio 
de autorização legislativa federal pode-se admitir o uso de motocicletas como 
táxi, até porque os veículos de aluguel estão sujeitos às exigências da lei federal 
(art. 107 do CTB).

Entendeu o relator, ainda, que outros dispositivos do CTB relativos à 
necessidade de os veículos de aluguel destinados ao transporte remunerado de 
passageiros estarem devidamente autorizados pelo poder público concedente, 
bem como a competência municipal prevista no art. 30 da Constituição, 
“refletem, quanto à matéria, a possibilidade de adoção de normas e medidas de 
natureza exclusivamente executiva e regulamentar”.

Em outros pontos, o voto do relator ultrapassou a simples análise da consti-
tucionalidade formal da lei estadual atacada, também comentando sobre even-
tual regulação municipal do serviço, conforme destacado anteriormente, e sobre 
aspectos técnicos e de segurança da prestação do serviço de moto-táxi. Nessa 
seara mais de mérito do que propriamente jurídica, o relator considerou que o 
transporte em duas rodas provoca “incontroversa situação de perigo”, além de 
impossibilitar o atendimento dos requisitos de segurança, higiene e conforto 
que a prestação de um serviço público exige.

A ADI 3.135/PA teve como relator o Ministro Gilmar Mendes e analisou 
a Lei Estadual no 6.103, de 12 de janeiro de 1998, do Estado do Pará, a qual 
estabelece normas de operação para os serviços de transporte de passageiros em 
motocicletas, motonetas e ciclomotores. O voto do relator não trouxe maiores 
novidades sobre o tema, apenas reforçando o entendimento de que lei estadual 
que afronta a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e trans-
porte é inconstitucional. Também foram destacados os precedentes da Corte 
sobre a matéria, em especial no julgamento da ADI 2.606/SC, anteriormente 
comentada.

A ADI 3.136/MG teve como relator o Ministro Ricardo Lewandowski e 
analisou a Lei Estadual no 12.618, de 24 de setembro de 1997, do Estado de Mi-
nas Gerais, a qual dispõe sobre o licenciamento, pelo departamento de trânsito 
estadual, de motocicletas destinadas ao transporte remunerado de passageiros. 
Novamente o voto do relator limitou-se a destacar os precedentes do Tribu-
nal sobre a matéria, em especial o já analisado julgamento da ADI 2.606/SC, 
concluindo que a lei estadual usurpou a competência privativa da União para 
legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, CF).

No julgamento da ADI 3.679/DF, que teve como relator o Ministro Sepúl-
veda Pertence, e analisou a Lei Distrital no 3.787, de 02 de fevereiro de 2006, a 
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qual cria, no âmbito do Distrito Federal, o serviço denominado “moto-service”, 
a ementa e a decisão do acórdão assim estabeleceram:

 EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. L. Distrital 3.787, de 
02 de fevereiro de 2006, que cria, no âmbito do Distrito Federal, o 
sistema de MOTO-SERVICE – transporte remunerado de passageiros 
com uso de motocicletas: inconstitucionalidade declarada por usurpa-
ção da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e 
transporte (CF, art. 22, XI). Precedentes: ADIn 2606, Pl., Maurício 
Corrêa, DJ 7.2.03; ADIn 3.136, 1.08.06, Lewandowski; ADIn 3.135, 
0.08.06, Gilmar.

 Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ação dire-
ta, nos termos do voto do Relator. Votou o Presidente. Ausentes, justi-
ficadamente, a Senhora Ministra Ellen Gracie (Presidente) e o Senhor 
Ministro Celso de Mello e, neste julgamento, o Senhor Ministro Ri-
cardo Lewandowski. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Gilmar 
Mendes (Vice-Presidente). Plenário, 18.06.2007.

O voto proferido pelo relator da matéria não inovou em relação ao conteú-
do do julgamento das ADIns anteriormente relatadas, limitando-se a destacá-las 
como precedentes do Tribunal sobre a matéria (ADI 2.606/SC, ADI 3.135/
PA e ADI 3.136/MG). Dessa forma, entendeu que o caso não diferia dos ante-
riores. Assim, concluiu o relator pela inconstitucionalidade da lei distrital, por 
considerar que, na verdade, busca-se “oficializar e dar aspecto de legalidade à 
modalidade de transporte remunerado de passageiros com uso de motocicletas: 
hipótese não prevista em lei federal”.

Especificamente em relação a essa ADIn, deve-se ressaltar que, em momen-
to algum, o voto do relator tratou de uma distinção essencial entre a norma 
atacada e as leis impugnadas nos julgamentos anteriores, que é o fato de que 
uma lei do Distrito Federal poderia alcançar temas inatingíveis por legislação 
estadual, na medida em que, nos termos do § 1o do art. 32 da Carta Magna, 
“ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos 
Estados e Municípios”.

Concluindo a presente seção, vale destacar a ocorrência de inúmeras decisões 
de tribunais de justiça dos Estados, no sentido de se considerar inconstitucionais 
leis municipais que regulem o serviço de moto-táxi nas respectivas localidades. 
Essas decisões têm sido especialmente fundamentadas nos reiterados pronuncia-
mentos do STF, quando do julgamento das leis estaduais, de que tais normas 
criam uma modalidade de transporte não contemplada em lei ou regulamento 
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federal. Assim, no item seguinte são descritos os principais instrumentos vigen-
tes nos diplomas legais federais direta ou indiretamente relacionados à regulação 
da prestação dos serviços de moto-táxi.

5. O moto-táxi e a legislação federal vigente

Quanto aos instrumentos vigentes nos diplomas legais federais, direta ou 
indiretamente relacionados à regulação da prestação dos serviços de moto-táxi, 
temos a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB, regulamentação estabelecida pelo Contran para o 
referido código, bem como regras e princípios estabelecidos na Lei no 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, a chamada Lei das Concessões.

Preliminarmente, antes de listar os dispositivos do CTB relacionados à pres-
tação dos serviços de moto-táxi, cabe relatar, para efeito comparativo, os instru-
mentos do antigo Código Nacional de Trânsito – CNT, instituído pela Lei no 
5.108, de 21 de setembro de 1966, que versavam sobre o transporte coletivo e 
individual de passageiros:

“Art. 42. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual de pas-
sageiros, ficarão pela autoridade local e, nos municípios com popu-
lação superior a cem mil habitantes, como forma de cobrança do 
serviço prestado.

 ......................................................................................................

§ 4o A autoridade competente poderá limitar o número de automóveis 
de aluguel uma vez que sejam atendidas devidamente as necessida-
des da população.

Art. 43. Os veículos de aluguel para transporte coletivo dependerão, para 
transitar, de autorização, competente.

§ 1o Os veículos de que trata êste artigo deverão satisfazer às condições 
técnicas e os requisitos de higiene, segurança e confôrto do público, 
exigidos em lei, regulamento do documento de autorização.

§ 2o Quando no município ou região não existirem linhas regulares de 
ônibus, é facultado à autoridade competente autorizar, a título pre-
cário, que veículo, não enquadrado nas exigências do § 1o dêste ar-
tigo, transporte passageiros, desde que submetido à prévia vistoria.” 
(Grifos nossos).
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Como se pode notar, o CNT, que foi integral e expressamente revogado pelo 
CTB, fazia menção explícita aos automóveis, para os veículos de aluguel desti-
nados ao transporte individual de passageiros, e aos ônibus, para aqueles desti-
nados ao transporte coletivo. Nesse sentido, Lorenzetti (2003, p.3), discorrendo 
sobre a regulação do serviço de moto-táxi em âmbito federal, assim esclarece:

O antigo Código Nacional de Trânsito, ao dispor sobre veículos de 
aluguel destinados ao transporte individual de passageiros, submetia a 
matéria ao regulamento baixado pela autoridade local, mas deixava 
claro que tal tipo de transporte deveria ser efetuado por automóveis. 
Assim, ficava o Município impedido de regular o transporte de pas-
sageiros por motocicletas, que não era sequer admitido nas normas 
federais.

Por outro lado, já no CTB, verifica-se que os veículos recebem a seguinte 
classificação:

“Art. 96. Os veículos classificam-se em:

 I – quanto à tração:

 a) automotor;

 ..............................

 II – quanto à espécie:

 a) de passageiros:

 ..............................

 3 – motoneta;

 4 – motocicleta;

 ..............................

 7 – automóvel;

 ..............................

 III – quanto à categoria:

 ..............................

 d) de aluguel; [...]”
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Adicionalmente, o CTB estabelece, em seu art. 97, a competência do Con-
tran para definir as características dos veículos em função de suas aplicações:

“Art. 97. As características dos veículos, suas especificações básicas, confi-
guração e condições essenciais para registro, licenciamento e cir-
culação serão estabelecidas pelo CONTrAN, em função de suas 
aplicações.”

Na sequência, abordando especificamente os veículos de aluguel, os arts. 
107 e 135 do CTB assim dispõem:

“Art. 107. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou cole-
tivo de passageiros, deverão satisfazer, além das exigências previstas 
neste Código, às condições técnicas e aos requisitos de segurança, 
higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente para auto-
rizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade.”

“Art. 135. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou cole-
tivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer 
serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo em-
placamento de característica comercial, deverão estar devidamente 
autorizados pelo poder público concedente.”

Finalizando a abordagem do tema no âmbito do CTB, o art. 115 estabelece 
a identificação dos veículos por meio de placas, também remetendo ao Contran 
seus modelos e especificações:

“Art. 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dian-
teira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as 
especificações e modelos estabelecidos pelo CONTrAN.

 ......................................................................................................

§ 6o Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira.”

No exercício das diversas atribuições delegadas pelo Código de Trânsito, o 
Contran editou, entre outras, a Resolução no 45, de 21 de maio de 1998, que 
estabelece o sistema de placas de identificação de veículos. Desde o advento 
dessa Resolução, o Conselho não faz distinção entre o uso de placas de identi-
ficação da categoria aluguel – fundo vermelho com caracteres brancos – entre 
automóveis e motocicletas, com exceção de alguns detalhes relativos à dimensão 
das placas e à já estabelecida dispensa da placa dianteira.
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Posteriormente, com a edição da Resolução no 231, de 15 de março de 
2007, que revogou a Resolução no 45/1998, o Contran foi ainda mais claro 
quanto à possibilidade de se realizar o emplacamento de motocicletas na catego-
ria aluguel, ao estabelecer, no art. 6o da citada Resolução no 231/2007, a obriga-
toriedade da aposição de película refletiva na placa traseira desses veículos:

“Art. 6o. Os veículos de duas ou três rodas do tipo motocicleta, motoneta, 
ciclomotor e triciclo ficam obrigados a utilizar placa traseira de 
identificação com película refletiva conforme especificado no Ane-
xo desta resolução e obedecer aos seguintes prazos:

 I – Na categoria aluguel, para todos os veículos, a partir de 01 de 
agosto de 2007; [...]” (Grifos nossos).

Sendo essas as principais matérias relativas ao tema no âmbito da legislação 
de trânsito, também devem ser relacionadas as normas gerais para concessão ou 
permissão de serviços públicos, as quais se fundamentam no art. 175 da Carta 
Magna:

“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

 I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de ser-
viços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorroga-
ção, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão 
da concessão ou permissão;

 II – os direitos dos usuários;

 III – política tarifária; 

 IV – a obrigação de manter serviço adequado.”

A regulação legal exigida pelo texto da Constituição foi atendida pela Lei no 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que “dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos”. Conhecido como a Lei das Con-
cessões, esse diploma legal estabelece princípios, regras e conceitos, muitos dos 
quais aplicáveis no âmbito da prestação dos serviços públicos transporte urbano, 
seja por meio de concessão ou permissão:
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“Art. 1o As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permis-
sões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da 
Constituição Federal por esta lei, pelas normas legais pertinentes e 
pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.

Parágrafo único. A união, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pro-
moverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescri-
ções desta lei, buscando atender as peculiaridades das diversas modalida-
des dos seus serviços.”

Com a apresentação dessas normas legais, conclui-se a reunião das informa-
ções que subsidiarão a discussão, no próximo item, sobre a jurisprudência do 
STF diante da legislação federal vigente relacionada aos serviços de moto-táxi.

6. Jurisprudência do STF e a legislação federal vigente

Para a discussão sobre a jurisprudência do STF relacionada à regulação do 
serviço público de transporte de passageiros por moto-táxi, deve-se, preliminar-
mente, destacar que tal jurisprudência foi formada, basicamente, no julgamento 
de ações diretas de inconstitucionalidade (ADIns) movidas contra diplomas le-
gais estaduais, e não municipais. Essa distinção mostra-se necessária em função 
das diferentes atribuições e competências instituídas pela Constituição a esses 
Entes Federados.

 Tendo se manifestado pela inconstitucionalidade de três normas estaduais e 
uma do Distrito Federal que pretendiam, direta ou indiretamente regulamentar 
os serviços de moto-táxi, os principais argumentos utilizados pelo STF base-
aram-se em três aspectos: 1) a “competência exclusiva da União legislar sobre 
trânsito e transporte, sendo necessária expressa autorização em lei complemen-
tar para que a unidade federada possa exercer tal atribuição (CF, artigo 22, inciso 
XI, e parágrafo único)”; 2) o fato de que os diplomas estaduais são normas que 
autorizam a exploração de serviços de transporte remunerado de passageiros em 
“espécie de veículo de aluguel que não se acha contemplado no Código Nacio-
nal de Trânsito”; e 3) a condição de “matéria originária e de interesse nacional, 
que deve ser regulada pela União após estudos relacionados com os requisitos de 
segurança, higiene, conforto e preservação da saúde pública.”

Apesar de duas das leis estaduais atacadas não estabelecerem nenhum tipo de 
regra para a regulação do serviço de moto-táxi, apenas tratando do licenciamen-
to desses veículos pelo órgão de trânsito estadual, competência já atribuída pelo 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) aos Estados, o egrégio tribunal entendeu 
tratar-se de uma legalização indireta do serviço, pois havia nessas leis referência 
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explícita à utilização de motocicletas no transporte remunerado de passageiros. 
Dessa forma, todas as leis analisadas pelo STF receberam, basicamente, o mes-
mo tratamento.

Embora o voto de relator da ADI 2.606/SC tenha extrapolado a esfera es-
tadual, considerando ser necessária autorização federal para que a “administra-
ção estadual e até mesmo a municipal” pudessem regularizar essa espécie de 
transporte público, não discutiremos, de início, o equilíbrio na utilização dos 
dispositivos constitucionais analisados neste trabalho, posto que não se aplica o 
art. 30, V, da Constituição Federal para regulação em nível estadual. Faz-se ne-
cessário, entretanto, destacar um pressuposto equivocado assumido pelo STF no 
julgamento da ADI 2.606/SC, a primeira a ser julgada, cujo acórdão constituiu 
precedente decisivo para as demais ações.

Tal equívoco refere-se ao fato de que as motocicletas forma consideradas 
“espécie de veículo de aluguel que não se acha contemplado no Código 
Nacional de Trânsito”, razão pela qual, até mesmo a regulação municipal do 
serviço, deveria aguardar pela sua autorização em normas federais. Essa citação 
da regulação municipal, em acórdão que concluiu pela inconstitucionalidade 
de lei estadual, tem provocado inúmeras interpretações, por tribunais de justiça 
dos Estados, no sentido da inconstitucionalidade de legislação ou regulamento 
municipal sobre o serviço de moto-táxi.

Na verdade, conforme claramente mostrado na seção que apresentou a legis-
lação federal vigente, a tão esperada regulação federal sobre o tema já ocorreu, 
por meio do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que revogou explicitamente 
a vedação do uso de motocicletas como veículo de aluguel, que vigorava no an-
tigo Código Nacional de Trânsito. Essa revogação foi explicitada de forma ainda 
mais inequívoca pelas Resoluções do Contran relativas ao tema, que incluem 
as motocicletas entre os veículos passíveis de licenciamento e emplacamento na 
categoria aluguel.

Não sem razão, as decisões do STF, embora se referissem à Lei no 9.503/1997 
(CTB), citavam frequentemente e erroneamente a expressão “Código Nacional 
de Trânsito”, quando deveriam referir-se ao “Código de Trânsito Brasileiro”, e 
analisavam a matéria como se o antigo Código Nacional ainda vigorasse, reite-
rando, repetidas vezes, que o moto-táxi era modalidade de transporte vedada 
pela legislação federal. Se assim o fosse, assim como as normas sobre os moto-
táxi, também seriam inconstitucionais todos os regramentos municipais relati-
vos aos serviços de táxi, posto que o tratamento dessas duas categorias no âmbito 
da legislação federal vigente, o Código de Trânsito Brasileiro, é rigorosamente 
idêntico, nos mesmos dispositivos (arts. 96, 107 e 135), sem distinção alguma.
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Também merece ser discutido o argumento, apresentado nas decisões do 
STF, de que a regulação dos serviços de moto-táxi constitui matéria originária, 
que deve ser regulada pela União. Sobre esse aspecto, entendemos que as regras 
vigentes na Lei das Concessões, em conjunto com as disposições do CTB, que 
remetem a análise desses requisitos ao poder concedente, constituem parâmetros 
federais mínimos suficientes para a regulação do serviço pelos Municípios, o que 
não impede o legislador federal de ampliá-los. 

Por fim, deve-se destacar que no julgamento do STF para a ADI 3.679/DF, 
quando foi arguida a constitucionalidade de uma lei do Distrito Federal, o voto 
do relator, acatado pelos demais Ministros, em momento algum considerou a 
peculiaridade do Distrito Federal em relação aos Estados, decorrente do acúmu-
lo das competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios, sendo que 
a norma atacada foi analisada como sendo estadual, sem distinção em relação 
aos demais julgamentos que o precederam, inclusive quanto ao já citado equí-
voco na leitura do CTB.

Certamente, caso fossem adequadamente abordadas as competências legisla-
tivas do Distrito Federal, esse julgamento poderia constituir jurisprudência mais 
clara sobre a competência dos Municípios na regulação do serviço de moto-táxi, 
mediante o necessário debate relacionado aos limites na interpretação dos dis-
positivos constitucionais objeto deste estudo.

7. Conclusões

Com base na doutrina e nos dados apresentados e discutidos nos itens an-
teriores, o primeiro entendimento que chegamos neste artigo é no sentido de 
que a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transpor-
te não deve prejudicar a competência suplementar dos Municípios quanto ao 
transporte local e, quanto ao transporte intermunicipal ou metropolitano, a dos 
Estados.

Adicionalmente, conclui-se que a competência dos Municípios para su-
plementar a legislação federal e estadual (art. 30, II, CF) é bem mais ampla 
que a competência suplementar dos Estados (art. 24, § 2o, CF), posto que, ao 
contrário desta, a primeira não se limita aos dispositivos listados no art. 24 da 
Constituição. Ademais, a interpretação da competência suplementar municipal 
deve ser realizada em conjunto com a competência para legislar sobre assuntos 
de interesse local (art. 30, I, CF) e, especificamente no contexto deste traba-
lho, com a da regulação dos serviços municipais de transporte (art. 30, V, CF). 
Nesse âmbito, do predominante interesse local, a legislação municipal poderia 



108 Cadernos ASLEGIS | 37 • maio/agosto • 2009

trafegar tranquilamente na esfera de temas presentes no art. 22 da Carta Magna 
(competência legislativa privativa da União), desde que não seja caracterizado 
conflito com as normas instituídas pela União, sem que se verifique afronta ao 
Texto Constitucional.

Especificamente quanto ao serviço de moto-táxi, entendemos ser adequada 
a definição parâmetros gerais de segurança para os veículos e condutores, bem 
como de normas gerais para a concessão do serviço em legislação federal, como o 
CTB e a Lei das Concessões, devendo as peculiaridades do serviço de transporte 
serem tratadas nas normas do Poder concedente, seja Município ou Estado, nas 
respectivas esferas de atuação. O Poder normativo é decorrência direta e ne-
cessária do controle administrativo a cargo do Poder concedente, em qualquer 
serviço público.

A despeito desse entendimento, as informações apresentadas evidenciam, 
no que concerne à regulação dos serviços de transporte de passageiros por mo-
tocicleta – moto-táxi, que há predominância, no âmbito do Poder Judiciário, da 
interpretação literal da competência privativa da União para legislar sobre trans-
porte e trânsito, nos termos do art. 22, XI, da Constituição. Essa predominância 
ocorre em detrimento de uma análise circunstanciada em relação à competência 
dos Municípios para organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, 
conforme o art. 30, V, da Carta Política.

Especificamente quanto à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal 
Federal sobre o tema, nossa conclusão é de que a análise constitucional da re-
gulação do serviço de moto-táxi foi prejudicada pela adoção de pressupostos 
equivocados quanto ao tratamento recebido pelas motocicletas no CTB, espe-
cialmente quanto à assumida “vedação da utilização desses veículos na categoria 
aluguel”, anteriormente destacada. Partindo desse pressuposto, tem-se que qual-
quer regulação estadual ou municipal sobre o serviço de moto-táxi estaria em ir-
remediável conflito com legislação federal que estabelece princípios gerais sobre 
os veículos e seu tráfego, razão pela qual poderia ser desconsiderado o âmbito da 
competência suplementar do Ente Federado, posto que essa competência deve 
ser exercida em conformidade com os princípios nacionais estabelecidos.

Em situação diversa, caso fossem adequadamente colocados os pressupos-
tos do CTB e de sua regulamentação pelo Contran, que permitem, de forma 
inequívoca, o emplacamento e o licenciamento de motocicletas como veículos 
da categoria aluguel, ficariam prejudicadas as alegações de que as normas muni-
cipais estariam inovando indevidamente em matéria de competência privativa 
da União. Essa conclusão decorre do fato de que, assim, fica evidenciado que a 
União já estabeleceu as regras gerais que possibilitam ao Município exercer sua 
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indiscutível competência para organizar e prestar os serviços públicos de interes-
se local. Partindo o STF dessas premissas, certamente seria realizada pelo egrégio 
tribunal a análise dos limites das competências instituídas aos Entes Federados 
nos arts. 22, XI, e 30, V, da Constituição Federal. 

Embora consideremos que a disciplina federal vigente é suficiente para que 
os Municípios possam adequadamente regulamentar os serviços de moto-táxi, 
também consideramos oportunas e adequadas as iniciativas legislativas no sen-
tido de estabelecer, em diplomas federais, regras gerais adicionais para ampliar 
a segurança dos usuários e condutores na prestação do serviço. Essa regulação 
poderia ocorrer no âmbito da competência da União para instituir diretrizes ge-
rais para os transportes urbanos, consoante o art. 21, XX, da Carta Magna, sem 
prejuízo da competência municipal prevista no art. 30, V. Ademais, a aprovação 
dessas regras permitiria, de uma vez por todas, encerrar a discussão judicial sobre 
a competência dos Municípios para instituir e regular os serviços de moto-táxi.

Quanto aos aspectos técnicos e de segurança, bem como sobre a oportu-
nidade da regulação dos serviços de moto-táxi, verificamos existir um claro 
desconhecimento sobre os efeitos do regramento de um serviço público de 
transportes no que concerne à sua segurança, na medida em que os índices de 
acidente, em nossa opinião, seriam drasticamente reduzidos com a disciplina 
normativa do serviço, como já mostra a experiência de cidades como Goiânia, 
onde os acidentes envolvendo veículos de moto-táxi são ínfimos quando com-
parados aos índices anteriores à regulação, bem como aos das demais categorias 
de motociclistas.

Também devem ser consideradas as imensas variações encontradas entre os 
Municípios de um país com as dimensões continentais e com as diferenças cul-
turais e econômicas do Brasil, sendo que muitas cidades em que hoje operam 
serviços de moto-táxi sequer possuem sistema de transporte público coletivo. 
Em outras, esse serviço opera de forma complementar ao transporte convencio-
nal, indo aonde os ônibus não vão. Dessa forma, nosso entendimento é o de que 
a decisão em implantar o serviço de moto-táxi deve ser do Poder público local, 
consideradas suas peculiaridades.

No que concerne à segurança, certamente o transporte regulamentado pode 
oferecer melhores condições que o “pirata”, pelo fato de que no serviço lega-
lizado podem ser estabelecidas regras adicionais de segurança para os veículos 
e para os condutores, os quais têm interesse em preservar sua permissão para 
operar o serviço. Quanto aos argumentos de que a motocicleta, em razão da 
obrigatoriedade do uso de capacete que seria compartilhado entre os usuários, 
não poderia atender ao padrão de higiene necessário à prestação de um serviço 
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público, consideramos que essa alegação encontra-se superada, posto que muitas 
cidades já incluíram nas normas sobre o serviço o fornecimento obrigatório de 
touca higiênica descartável, solução que também poderia ser adotada em legis-
lação federal sobre o tema.
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