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Habilitação para motoboys e mototaxistas

Proferido em 08/10/2007

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,

Já não era sem tempo de o Brasil tomar providências formais para 
acomodar legalmente as novas modalidades de transporte público. O 
Projeto de Lei do Senado n.º 548, que apresentei no último dia 18 de 
setembro, tem o objetivo de alterar a Lei nº 9.503, de 1997, que dispõe 
sobre o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Mais especificamente, 
pretende criar uma categoria de habilitação para condutores de veículo 
motorizado de duas ou três rodas com finalidade remuneratória.

Em outras palavras, a iniciativa visa a incorporar ao CTB as condições 
indispensáveis pelos condutores para prestação de serviços remunera-
dos em veículos de duas ou três rodas. Designados como “mototáxis e 
motoboys”, tais condutores, há tempos, prestam serviço remunerado 
de transporte de pessoas ou documentos nas cidades brasileiras, sem 
que haja a providência de uma regulação por parte dos Municípios.

Para preencher tal lacuna, faz-se mister, contudo, a criação de uma cate-
goria específica no Código de Trânsito para a habilitação destes condu-
tores. Com este intento atingido, os Municípios passarão a contar com 
respaldo jurídico para a devida regulação do serviço dos “mototáxis e 
motoboys”.

Na verdade, o funcionamento desse serviço tem-se dado de maneira, 
até agora, irregular e ilegal. A Constituição Federal estabelece que cabe 
à União legislar sobre trânsito e transporte. Como não há, até o presen-
te, qualquer norma federal dispondo sobre habilitação de condutores 
profissionais dessa natureza, inviabilizam-se iniciativas das autoridades 
municipais no sentido da regulação desse tipo de prestação de serviço.

Não por acaso, muitas das leis municipais editadas sobre o tema se-
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guem a trilha da inconstitucionalidade no âmbito jurídico. Enquanto 
isso, a população brasileira – sobretudo aquela das grandes cidades – 
permanece desamparada, seja como motorista, seja como passageira. 
Longe dos padrões ideais de segurança, o tráfego destes motociclistas, 
em meio ao já caótico trânsito metropolitano, tem rendido recorrentes 
transtornos e acidentes, contra os quais o Poder Público não tem obti-
do muito sucesso.

Ora, ao associar uma política tarifária atraente com a agilidade dos ve-
ículos de duas rodas, os serviços oferecidos por estas categorias têm 
atravessado uma fase de expansão excepcional. Não somente nas gran-
des cidades, mas também nas pequenas localidades, a atração que exer-
cem sobre a população tem-se dilatado em proporção igual ou maior 
àquela verificada com o fenômeno do aparelho celular.  

Ágil, cômodo e barato, o transporte de passageiros ou documentos 
em motocicletas já está presente em 70% das cidades brasileiras e em-
prega cerca de 600 mil pessoas. O cálculo vem da Federação Brasileira 
dos Mototaxistas e Motoboys (Fenamoto). Em que pesem as tentati-
vas de as cidades regulamentarem a atividade, o Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) proíbe expressamente motos de fazerem transporte 
comercial de passageiros. Em resumo,  o condutor que se utiliza das 
motos com finalidade remuneratória permanece na informalidade.

Isso acontece porque, segundo as autoridades do Contran, todas as 
vezes que o Supremo Tribunal Federal (STF) discutiu o tema, decidiu 
que Estados e Municípios não dispõem de competência para criar uma 
nova categoria de transporte. Nessa ordem, vigora ainda uma resolução 
do Contran que veda o uso de motos para o transporte comercial de 
passageiros.

De acordo com os especialistas em engenharia de transporte da USP, 
tornou-se muito difícil sustar o crescimento dos “mototaxistas e moto-
boys” em circulação, pois ele está relacionado ao aumento do número 
de motos no País. Em 2006, havia quem declarasse que este talvez fosse 
o bem durável mais vendido no Brasil, depois do celular. 
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Ainda segundo os mesmos especialistas, as poucas pesquisas sobre o 
tema no Brasil indicam que o “mototáxi” é notadamente importante 
para as classes de renda mais baixa, que não são bem atendidas pelo 
transporte público. Além de rápido e barato, ele chega a locais inaces-
síveis aos ônibus, suprindo as deficiências das linhas regulares. Já os 
motoboys são utilizados por empresas para serviços de entrega.

Outra voz de impacto merece consideração. Para a Associação Brasilei-
ra de Medicina de Tráfego (Abramed), a falta de segurança no trânsito 
também se enquadra entre as maiores preocupações que cercam o cir-
cuito desta categoria de  motociclistas. Segundo dados recentes, 73% 
dos acidentados em motos – entre motoqueiros e caronas – resultam 
em lesões graves nos membros inferiores. 

Pois bem, Senhor Presidente, diante da intolerável lacuna normativa 
neste específico domínio, o projeto de lei em apreço propõe, em ter-
mos concretos, acrescentar a categoria “F”, destinada à habilitação des-
ta categoria, à série já definida no CTB. Nela, está previsto que o ingres-
so do condutor à categoria “F” fica condicionado à habilitação prévia 
na categoria “A” pelo prazo mínimo de um ano. E mais. A habilitação 
na categoria “F” estará sujeita à comprovação de ausência de infrações 
graves ou gravíssimas do postulante nos últimos doze meses.

Em suma, trata-se de medidas que procuram proporcionar um ambien-
te de segurança aos passageiros dessa modalidade de transporte. Sem 
violar as condições preventivas ditadas pela lei federal, novas medidas 
de natureza regulatória deverão ser suscitadas nos Municípios, de sorte 
a garantir maior segurança no trânsito das cidades. De fato, de acordo 
com o artigo 30, inciso quinto, da Constituição Federal, compete às 
autoridades municipais organizar a prestação dos serviços públicos de 
interesse local.

Para encerrar, Senhor Presidente, reitero fortemente o apelo para que a 
tramitação do presente projeto siga o percurso institucional mais célere 
possível, de maneira a assegurar um ambiente mais seguro para usu-
ários deste tipo de transporte. Afinal de contas, trata-se de um típico 
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projeto civilizador. Contra ele, pouquíssimos têm a reclamar; mas a fa-
vor, sem dúvida, está a avassaladora maioria da população mais carente.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.
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Revitalização dos portos da Bahia

Proferido em 07/04/2009

Senhor Presidente, 

Senhoras Senadoras e Senhores Senadores,

A história da evolução e da modernização dos portos brasileiros data 
de, pelo menos, dois séculos. A abertura dos portos – decretada por 
Dom João VI em 1808 – condensa, até hoje, a imagem simbólica da 
independência econômica e política do Brasil, inaugurando os trilhos 
de uma nova era. Não por acaso, o desmoronamento do antigo regime 
colonial coincide com a corajosa decisão econômica do monarca por-
tuguês. 

Podemos até detectar laivos do liberalismo econômico a prevalecer nas 
decisões da época, na busca de um desenvolvimento autônomo, mas 
não menos dissociado da ação do Estado. Isso se reflete na importância 
do apoio institucional e dos investimentos públicos para o bom fun-
cionamento dos mercados, prudência que ainda se faz mister nos dias 
atuais, sobretudo, no setor portuário brasileiro. De igual valor ético, o 
estímulo do comércio portuário à competição empresarial contribuiu, 
naquela ocasião, para a contração dos monopólios, expandindo a massa 
de riqueza nacional.

Com tal preâmbulo, Senhor Presidente, presto homenagem à história 
portuária brasileira para, com efeito, abrir um debate sobre a operacio-
nalidade de nossos portos vis-à-vis a reformulação utilitária de seu es-
paço urbano contemporâneo. Não é espanto para mais ninguém o fato 
de que, já há algum tempo, os portos das grandes capitais marítimas 
brasileiras têm sido objeto de movimentada reestruturação. 

Localizados em áreas atualmente muito próximas aos centros metro-
politanos, os complexos portuários se dividem, hoje, em duas funções 
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básicas dentro da lógica das economias locais: de um lado, a tradicional 
função logística do comércio marítimo, e, de outro, a recente função 
logística para a exploração turística do espaço historicamente ocupado.

Segundo o editor da primorosa publicação Abertura dos Portos - 200 
Anos, Paulo Villa, a Bahia, agora como no passado, não se curva às 
obstruções de qualquer ordem e tem intensamente contribuído para 
decisões e ações tão positivas quanto realizadoras na esfera econômica. 
Nas memórias da refundação do Brasil, vale frisar que, por ocasião 
da fuga da coroa portuguesa para a América, a família real e toda a 
sua comitiva tiveram o privilégio de serem acolhidas em uma baía sob 
as bênçãos de todos os santos. Como bem traduziu o editor acima 
mencionado, foi em terras, águas e portos baianos que Dom João VI 
pioneiramente transformava o Brasil em metrópole, enquanto encolhia 
Portugal à sua transitória e depreciada condição de colônia.

Todavia, Senhor Presidente, como se sabe, a operacionalidade do porto 
de Salvador atravessa fase aguda de estagnação, sobretudo por agora, 
desde a eclosão da crise econômica global. Prova disso é que, no lugar 
de negociações, o Órgão Gestor de Mão-de-Obra de Salvador (Ogmo-
sa) tem adotado medidas amargas sobre as 14 operadoras que gravitam 
no setor portuário, na direção de exorbitantes aumentos da taxa de 
contribuição mensal.

De acordo com a direção do órgão, a majoração das contribuições 
mensais se justificaria pela alta correspondente dos custos fixos neces-
sários ao funcionamento das atividades portuárias. De fato, por conta 
da crise financeira, a queda de movimento nos portos de Salvador e 
de Aratu inviabilizou a permanência do modelo anterior, calcado nas 
contribuições variáveis que dependiam do volume de requisições de 
trabalhadores portuários avulsos.

Por trás de tudo, paira, na verdade, um problema de outra ordem. Ob-
jeto de uma celeuma interminável, o porto de Salvador caiu na armadi-
lha do debate eterno sobre sua continuidade operacional. Da perspecti-
va desenvolvimentista, sem ele, a Bahia estará condenada ao atraso. No 
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entanto, nas condições atuais, seu funcionamento beira a precariedade 
e a deficiência. Para superar as dificuldades, não há dúvida de que inves-
timentos devam ser destinados a obras fundamentais, de modo a per-
mitir berços de atracação de navios de grande porte. Lamentavelmente, 
o porto da Cidade Baixa só consegue atender navios de até 12 metros 
de calado, considerados economicamente desinteressantes.

Segundo se sabe, o Governo Federal, em aliança com o Governo Esta-
dual, planeja promover licitação para ampliar o sistema atual de atraca-
ção do porto de Salvador, viabilizando não somente o escoamento do 
que a economia baiana produz, mas também proporcionando a realiza-
ção do projeto Via Portuária. Aliás, trata-se de um projeto gigantesco 
inserido no pacote mágico do PAC, a que Salvador não via há pelos 
menos 30 anos. Em tempo, sejamos francos – e isso é consensual na 
política baiana –: sem o Via Portuária, o porto de Salvador assumirá 
de vez seu triste destino de obsoletismo absoluto. E isso, no contexto 
atual de intensos fluxos globais de objetos, pessoas e dinheiro, seria 
inteiramente descabido.

Senhor Presidente, acontece que, com a crescente participação da eco-
nomia turística na composição atual do produto interno da Bahia, a 
transformação do porto de Salvador em ponto de visitação pública – 
digno mesmo de cartão postal – são favas contadas. Envolvido numa 
nova condição funcional, em virtude de sua localização em área emi-
nentemente turística, o porto se submeteria a uma série de reformas, 
a primeira das quais destinada à retirada total dos velhos e caducos 
armazéns, abrindo a vista da Cidade Baixa ao mar. 

Com isso, a Avenida Contorno, ao longo da qual inúmeros estabele-
cimentos comerciais de alto gabarito desfilam seus bons serviços aos 
nossos turistas, ganhará – em seu trecho portuário – uma paisagem 
mais coerente e adequada à sua moderna estetização atual.  Ao mudar 
drasticamente de imagem – sem macular suas características arquitetô-
nicas –, o novo ponto turístico se agrega à vocação natural da capital 
baiana de valorizar o bom, o belo e o verdadeiro. E disso a Prefeitura 
de Salvador está muito consciente.
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Na realidade, a “repaginação” do porto como área turística nada mais 
é do que uma etapa natural do processo histórico nacional de con-
versão de patrimônios urbanísticos degradados em espaços sociais de 
convívio, lazer e visitação pública. Nessa linha, o porto de Recife, por 
exemplo, serve de modelo bem-sucedido. Localizado na área comercial 
do chamado Recife Antigo, sua revitalização acompanhou um processo 
de renovação urbanística de todo o bairro ao redor, favorecendo uma 
integração turística bastante produtiva entre interesse social e prosperi-
dade econômica. Mais especificamente, as atividades verdadeiramente 
ligadas a transporte de contêineres foram aos poucos sendo transferi-
das para o porto de Suape, localizado em área mais afastada do centro. 
Semelhante processo de recauchutagem urbanística foi, na última déca-
da, também registrado nos portos de Santos e do Rio de Janeiro.

Em suma, tudo se enquadra perfeitamente dentro da ordem política 
contemporânea de revalorização e revitalização da rica cultura arquite-
tônica do Brasil, sem que se engessem seus movimentos em molduras 
frias de museus a céu aberto. Nessa nova concepção preservacionista, 
o patrimônio cultural brasileiro abandona a tese da inflexível mumifica-
ção da memória nacional, em favor de uma flexibilização não somente 
interpretativa, mas também de apropriação do bem histórico.

Por outro lado, consciente da premência da Bahia dispor de uma es-
trutura portuária à altura de seu potencial econômico, a Prefeitura de 
Salvador planeja deslocar, por completo, as operações de atraque e 
movimentação de carga e descarga marítimas para o porto de Aratu, 
localizado fora da área metropolitana. Por estar situado numa faixa da 
orla longe da concentração demográfica e de edificações, Aratu dispõe 
de espaço mais que suficiente para estender sua base logística, com 
larga folga de extensão para erguer modernizantes estruturas portuá-
rias. Nessa lógica, conjugam-se em harmonia dois serviços essenciais à 
economia baiana: a do turismo e a de movimentação e armazenamento 
de cargas marítimas.

Para concluir, Senhor Presidente, gostaria de enfatizar minha simpatia 
e meu apoio à iniciativa política e econômica de transformar o porto 
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de Salvador em área prioritariamente turística, seguindo o modelo de 
outros portos brasileiros. Sem que se desconsiderem seus serviços es-
sencialmente vinculados ao comércio marítimo, a solução mais viável 
consiste em transferir a maioria das docas e armazéns para o porto de 
Aratu. Por fim, visando adequar a economia baiana aos novos tempos 
comerciais, nada mais apropriado do que ampliar o patrimônio público 
de Salvador à exploração turística, aos confortáveis espaços de lazer da 
visitação pública.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.
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Regulamentação do vendedor ambulante

Proferido em 23/03/2010

Senhor Presidente, 

Senhoras Senadoras e Senhores Senadores,

Milhões de trabalhadores das mais diversas categorias profissionais 
aguardam, ansiosos, a regulamentação de suas respectivas profissões. 
Prova cabal é a tramitação de Projetos de Lei nas duas Casas do Con-
gresso Nacional, os quais se contam às dezenas. Não se trata, portanto, 
de problema secundário, mas de discutir as garantias acerca do ganha-
pão de um sem-número de famílias espalhadas por todo o território 
nacional.

A regulamentação profissional, de acordo com os critérios estabeleci-
dos pela lei, é um direito do trabalhador, na medida em que valoriza a 
ação laboral e disciplina o universo mercadológico. Ademais, em re-
gra, a regulamentação concorre para o bem-estar social, uma vez que 
institui normas e procedimentos adequados para uma área de atuação 
profissional que pode afetar o meio-ambiente, a saúde e a segurança 
das populações.

Mesmo em meio a um universo em si já tão deslocado da centralidade 
proporcionada pelo regulamento legal, há disparidades flagrantes entre 
os diversos profissionais. De um lado, há os que provêm de cursos 
superiores devidamente autorizados pelo Ministério da Educação, cuja 
luta talvez se resuma em dirimir dúvidas quanto ao espectro de atuação 
profissional face à concorrência; de outro, há trabalhadores ainda mar-
ginalizados, e que dispõem de pouco ou nenhum apoio para consolidar 
suas intenções e direitos de cidadania.

Principais integrantes desse último subgrupo, os vendedores ambulan-
tes figuram entre os mais sofridos trabalhadores de que se tem notícia. 
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Para eles, não há horário fixo de trabalho e, portanto, labutam em múl-
tiplos turnos. Também não dispõem de local fixo para trabalhar ou de 
qualquer comodidade em termos de infra-estrutura, inclusive aquelas 
ligadas às necessidades biológicas, além de, é claro, estarem ao arrepio 
de toda a legislação trabalhista. 

Alguns sociólogos atribuem aos ciclos de crise econômica, com suas 
inevitáveis ondas de demissão, o surgimento de vastos contingentes 
de trabalhadores informais. Ao processo, se somariam, em paralelo, as 
baixas taxas de educação formal e as crescentes necessidades de apri-
moramento da mão-de-obra por parte das empresas. Tudo isso, é certo, 
compõe parte da verdade. Porém, os historiadores sabem que os ven-
dedores ambulantes constituem uma tradição secular, de que são exem-
plo os tripeiros, peixeiros, paneleiros, amoladores de faca, quituteiros, 
verdureiros, funileiros e mascates de toda ordem.

Senhoras e Senhores Senadores, é preciso destacar, com veemência, 
que não se trata aqui, de uma realidade transitória: os ambulantes estão 
aí, nos grandes centros urbanos, e aí estão para ficar. O poder público 
deve passar a encará-los como trabalhadores que têm de ser assistidos 
— e não combatidos ou perseguidos como se transgressores fossem. 
Afinal, não bastasse o drama humano em curso, eles dispõem de direi-
tos legais assegurados pela Constituição Federal e promovem o incre-
mento econômico, além de atender a várias necessidades de consumo 
da população em geral.

Por outro lado, a emersão desses trabalhadores, sobretudo os chamados 
camelôs, provocou impasses e atritos com os comerciantes formaliza-
dos, o que acabou por suscitar o concurso do aparato policial e fisca-
lizatório do Estado, sem que o problema de fundo fosse conveniente-
mente enfrentado. Com o tempo, os informais foram-se agrupando em 
associações de classe, organizando-se e fazendo-se representar perante 
as instâncias decisórias, em busca de inserção social, cobertura legal e 
conseqüente respeito às peculiaridades de seu mister.

Senhor Presidente, a esta altura de meu pronunciamento, já se eviden-
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cia a premência de regularizar a profissão dos vendedores ambulantes. 
Com efeito, em muitos municípios do País a atividade já se encontra 
regularizada. Urge fazê-lo, pois, apesar de gerar renda, o trabalho in-
formal não contribui com a estrutura fiscal ou previdenciária, o que 
acarreta males consideráveis para o Estado, à sociedade como um todo, 
e ao próprio trabalhador informal, que permanece vulnerável — ele e 
sua família — a qualquer intercorrência, sem dispor de mínima cober-
tura legal.

Subsidiariamente, a regulamentação concorre para minimizar graves 
problemas advindos da informalidade. Primeiro, constitui forte meca-
nismo para impedir o trabalho infantil. Segundo, o desenho do proces-
so regulamentador pode resguardar direitos especiais para segmentos 
mais vulneráveis da população, como idosos e deficientes físicos.

Terceiro, é sabido que a ocupação dos espaços urbanos se dá de manei-
ra aleatória ou, antes, segundo a lógica do máximo rendimento econô-
mico, tumultuando, por vezes, a vida dos pedestres e dos comerciantes 
legalizados. Em decorrência, os espaços não raro se desfiguram ou, em 
casos extremos, degradam-se, com pauperização crescente de edifícios, 
logradouros e aparelhos públicos. No limite, verificam-se agressões 
ambientais devido à pressão das atividades antrópicas.

Em quarto lugar, já restou claro que não adianta simplesmente proibir 
o trabalho do ambulante.

Senhoras e Senhores Senadores, o processo de regulamentação pro-
fissional dos vendedores ambulantes deve ser efetuado em ambiente 
aberto e democrático, com a colaboração de representantes do Estado, 
de especialistas, da comunidade, dos trabalhadores e dos próprios lojis-
tas legalizados. De passagem, diga-se que pesquisas demonstraram que, 
na cidade de São Paulo, a presença de camelôs em determinadas áreas 
atrai a presença de consumidores também para os lojistas da região. De 
acordo com tais pesquisas, quando os camelôs são afastados o movi-
mento do comércio regular cai.
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Senhor Presidente, é de fundamental importância lastrear a regulamen-
tação no fato de que essas pessoas foram subtraídas ao mercado de 
trabalho formal por uma contingência que lhes escapa à vontade, e 
precisam auferir rendimentos como qualquer um de nós, por via de seu 
esforço pessoal intenso. Trazê-las para a legalidade significa coroar esse 
esforço, consolidar a presença do Estado onde lhe compete regular a 
vida social e, por fim, melhorar as condições de vida da sociedade.

Era o que tinha a dizer!

Obrigado, Senhor Presidente!










