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PARECER Nº 36/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 3/2013.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Abou Anni, que visa 
determinar que a execução de obras, reparos, consertos ou qualquer outro serviço 
em vias de trânsito rápido, arterial e coletora do Município de São Paulo se realize 
nos finais de semana e feriados e de segunda a sexta-feira, no horário 
compreendido entre as 22 hs (vinte e duas horas) e 6h (seis horas).Segundo a 
justificativa apresentada ao projeto, o que se pretende é minimizar os transtornos 
ao trânsito que tais obras acarretam em nossa cidade. Pretende-se, assim, instituir 
medida que visa minorar os impactos de tais obras na fluidez do trânsito. A 
proposta cuida de matéria de predominante interesse local sobre a qual cabe à 
comuna legislar, nos termos do art. 30, inciso I da Constituição Federal e art. 13, 
inciso I da Lei Orgânica do Município. Como observa Celso Bastos: "Cairá, pois, na 
competência municipal tudo aquilo que for de seu interesse local. É evidente que 
não se trata de um interesse exclusivo, visto que qualquer matéria que afete uma 
dada comuna findará de qualquer maneira, mais ou menos direta, por repercutir 
nos interesses da comuna nacional. Interesse exclusivamente municipal é 
inconcebível, inclusive por razões de ordem lógica: sendo o Município parte de uma 
coletividade maior, o benefício trazido a uma parte do todo acresce a este próprio 
todo. Os interesses locais dos Municípios são os que entendem imediatamente com 
as suas necessidades imediatas, e, indiretamente, em maior ou menor repercussão, 
com as necessidades gerais" (in "Competências na Constituição de 1988", Fernanda 
Dias Menezes de Almeida, Ed. Atlas, 1991, pág. 124) Dessa forma, se o que 
predomina são os interesses do Município, repercutindo a norma sobre 
necessidades imediatas da Comuna, como ocorre no presente caso, há que se 
reconhecer a competência legislativa da esfera municipal. Quanto ao aspecto de 
fundo, ou seja, ao disciplinar os dias e horários para a realização de obras e reparos 
nas vias públicas em atenção à fluidez do trânsito, também não há óbices ao 
prosseguimento da proposta. Com efeito, primeiramente cabe salientar que a Carta 
Magna reserva privativamente à União a iniciativa de leis sobre trânsito e 
transporte (art. 22, XI), e, no exercício de tal competência, foi editado o Código de 
Trânsito Brasileiro. Todavia, a competência da União se encerra em assuntos que 
reflitam em todo o território nacional, podendo os Estados-membros e o Município 
legislar sobre o assunto para atender suas peculiaridades regionais e locais, 
respectivamente, desde que não conflitem com as normas gerais de observância 
obrigatória. Nesse passo, preleciona o ilustre administrativista Hely Lopes Meirelles 
(Direito Municipal Brasileiro, 16ª ed, Malheiros Editores, 2008, pág. 453/456): O 
trânsito e o tráfego são daquelas matérias que admitem a tríplice regulamentação – 
federal, estadual e municipal –, conforme a natureza e âmbito do assunto a prover. 
De um modo geral, pode-se dizer que cabe à União legislar sobre os assuntos 
nacionais de trânsito e transporte, ao Estado-membro compete regular e prover os 
aspectos regionais e a circulação intermuncipal em seu território, e ao Município 
cabe a ordenação do trânsito urbano, que é de seu interesse local (CF, art. 30, I e 
V).  
Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
13/03/2013.  
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