
 
 

 

Transcrição das Razões do VETO TOTAL Nº 10/16, ao Projeto de Lei nº 314/13. 

 

 

 

MENSAGEM Nº       19,        DE   30   DE        MARÇO         DE 2016. 

 

 

 

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, 

 

 

No exercício das competências contidas nos artigos 42, § 1º, e 66, inciso IV, da 

Constituição Estadual, comunico a Vossa Excelência as RAZÕES DE VETO TOTAL aposto ao 

Projeto de Lei nº 314/2013, que “Torna obrigatória a todos os taxistas que atuarem em Mato 

Grosso a adoção de taxímetros que emitam recibos com informações pormenorizadas para o 

passageiro”, aprovado pelo Plenário desse Poder na Sessão Ordinária do dia 1º de março de 2016.  

 

O Projeto de Lei, de iniciativa parlamentar, tem por escopo facilitar a transparência 

nos serviços de táxis em Mato Grosso, com a emissão de recibo por parte dos taxistas, com 

informações pormenorizadas sobre trajeto, valores, quilômetros rodados, telefone e identificação do 

condutor, com placa, ano e modelo de táxi, com os contatos da empresa ou cooperativa proprietária. 

 

O serviço de táxi é caracterizado pelo transporte individual de passageiro em 

veículo de aluguel a taxímetro, que é um serviço público de transporte prestado pelo particular 

através de permissão da autoridade local competente para sua prestação. 

 

Ocorre que o Poder Constituinte de 1988 acolheu o princípio da predominância do 

interesse, cabendo à União legislar sobre as matérias em que predomina o interesse geral, aos 

Estados as de predominante interesse regional e aos Municípios os assuntos de interesse local. 

 

Desse modo, o serviço de táxi, sua regulamentação, autorização para 

funcionamento e organização são assuntos cujo interesse predominante é do Município, 

competência decorrente do artigo 30, incisos I e V da Constituição Federal, respectivamente, 

assuntos de interesse local e serviço público de interesse local, neste incluído o transporte individual 

de passageiro. Portanto, ao legislar acerca da matéria, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso 

invade competência legislativa privativa dos Municípios. 

 

Por isso, apesar dos elevados propósitos dos Excelentíssimos Parlamentares, a 

proposição é inconstitucional, eis que viola os incisos I e V do artigo 30 da Constituição Federal de 

1988. 

 

Colhida a manifestação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos 

Delegados – AGER, recebemos o Parecer nº 047/2016/AGR, que sugere o veto total da proposição 

por inconstitucionalidade pelos mesmos fundamentos. 

 



Por estas razões, Senhor Presidente, veto por inconstitucionalidade o Projeto de Lei 

nº 314/2013, submetendo-o à apreciação dos membros dessa Casa de Leis. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  30  de   março   de 2016. 

 

 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 


