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PARECER Nº 112/2020 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0399/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a aplicação de multa ao munícipe que atravessar a rua mexendo no celular. 

Conforme exposto na justificativa, a iniciativa pretende ampliar a segurança dos 
pedestres e evitar acidentes. 

Em que pesem os meritórios propósitos de seu autor, sob o aspecto estritamente 
jurídico, o projeto não reúne condições para prosseguir em tramitação. 

Primeiramente, cumpre notar que o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres é 
regido em todo o território nacional pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei Federal nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997), sendo certo que referido diploma já estabelece regras 
sobre as infrações, sejam elas praticadas por usuários das vias terrestres em geral, sejam elas 
especificamente praticadas por pedestres: 

CAPÍTULO III 

DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA 

Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem: 

I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de 
veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou 
privadas; 

II - abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou 
abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo. 

(...) 

CAPÍTULO XV 

DAS INFRAÇÕES 

(...) 

Art. 254. É proibido ao pedestre: 

I - permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for 
permitido; 

II - cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista 
permissão; 

III - atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização 
para esse fim; 

IV - utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a 
prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a 
devida licença da autoridade competente; 

V - andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea; 

VI - desobedecer à sinalização de trânsito específica; 

Infração - leve; 
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Penalidade - multa, em 50% (cinquenta por cento) do valor da infração de natureza 
leve. 

O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já declarou a inconstitucionalidade parcial 
de lei municipal de Sorocaba que pretendia instituir novos deveres a pedestres e condutores de 
veículos, conforme se verifica do seguinte acórdão, proferido na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 0119431-77.2013.8.26.0000, julgada em 02/04/2014: 

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade interposta pelo Prefeito de Sorocaba 
contra a Lei nº 10.446, de 02 de maio de 2013, que Institui o Programa de Trânsito Faixa Viva 
no âmbito do município de Sorocaba, e dá outras providências. Aduz o requerente que a Lei 
municipal mencionada, ao tratar de organização da administração pública, viola a regra da 
separação de poderes invadindo, ainda, iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder 
Executivo e cria despesa não prevista no orçamento, em afronta aos artigos 24, § 2º, 25 e 47, 
inciso XI da Constituição Estadual. 

(...) 

3. Deve a presente ação ser julgada procedente apenas no que diz respeito à 
inconstitucionalidade do artigo 3º da referida lei, que, com efeito, 

viola matéria de competência legislativa privativa da União, delegável aos Estados da 
Federação apenas mediante Lei Complementar, e por expressa previsão nos termos do artigo 
22, parágrafo único, da Constituição Federal. O artigo 3º da norma impugnada inova em 
matéria de trânsito, criando para pedestres e condutores de veículos deveres inexistentes em 
legislação e regulamentações federais, violando de forma clara a competência privativa da 
União para dispor sobre essa matéria que exige tratamento uniforme em âmbito nacional, para 
que exista ordem no tráfego de pedestres e veículos. Neste sentido, visando resguardar a 
competência da União para legislar sobre matéria de trânsito, já decidiu este Órgão Especial, 
bem como o Supremo Tribunal Federal. (negritos acrescentados) 

Por outro lado, muito embora a Constituição Federal atribua ao Município competência 
para ordenar o trânsito urbano e o tráfego local, abrangendo o transporte coletivo, que são 
atividades de interesse local (art. 30, incisos I e V), a organização do trânsito é atividade afeta 
ao Chefe do Poder Executivo, ou seja, somente poderá ser disciplinada por lei de iniciativa do 
Prefeito, nos termos dos artigos 37, § 2°, IV, e 111, ambos da Lei Orgânica do Município de 
São Paulo. 

Nesse aspecto, o projeto extrapola as competências do Município, ao tipificar como 
infração de trânsito conduta de pedestre que não consta do rol do art. 254 do CTB. Ao 
contrário, o CTB só pune o condutor de veículo que faz uso do celular enquanto dirige (arts. 
252, V, VI e parágrafo único), não, porém, o pedestre, durante a travessia de rua. 

Note-se, ainda, que o projeto pretende impor ao Executivo o dever de usar softwares 
de reconhecimento facial para identificar os infratores, algo que também extrapola a 
competência do Poder Legislativo do Município, pois não configura mandamento geral e 
abstrato, mas, sim, ato específico e concreto de administração, de governo. Versando sobre 
atribuição exclusiva do Chefe do Executivo, não há como dar prosseguimento à proposta, 
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo: 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  § 2º, § 3º, 'a' e 'b' e § 4º, 'a', 
'b' e 'c' do art. 22 da Lei nº 3.030, de 20-6-2018, incluídos pela Emenda Legislativa nº 29, ao 
Projeto de Lei Ordinária nº 16/18, de autoria do Chefe do 

Poder Executivo  Norma que 'Institui o plano municipal de mobilidade urbana de 
Martinópolis e dá outras providências ' - Iniciativa parlamentar - Violação ao princípio da 
separação de poderes  Reserva da Administração. A atividade legislativa não se limitou a 
estabelecer genericamente objetivos ou diretrizes a serem adotados quanto à infraestrutura e 
gestão do espaço público, pelo contrário, ao impor obrigações não previstas inicialmente e fixar 
prazos para a atuação administrativa, a Câmara Municipal elegeu como o Poder Público deve 
agir, a forma e o ritmo. Matéria atribuída pela Constituição ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, por ser inerente ao planejamento e organização do Município. Eventual ausência de 
receitas acarreta, no máximo, a inexequibilidade da norma no mesmo exercício em que foi 
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promulgada. Inconstitucionalidade reconhecida. Violação aos arts. 5º, 47, II, aplicáveis aos 
Municípios por força do art. 144, todos da CE/89. Ação procedente. 

(TJ/SP  Órgão Especial  ADI n. 2238802-25.2018.8.26.0000  Rel. Carlos Bueno  j. 
15.05.2019  grifamos) 

EMENTA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei nº 10.672, de 17 de 
fevereiro de 2.006, do Município de São Ribeirão Preto, de iniciativa parlamentar, que dispõe 
sobre a reserva de áreas para a instituição de estacionamentos especiais - Violação aos 
artigos 5º, 47, II e XIV, cumulados com o art. 144, todos da Constituição Estadual - Lei de 
iniciativa parlamentar que invadiu a competência legislativa do Chefe do Poder Executivo, 
ofendendo o princípio da separação dos poderes e, bem assim, a esfera da gestão 
administrativa - Precedentes  Ação procedente. 

(TJ/SP  Órgão Especial  ADI n. 2001814-52.2019.8.26.0000  Rel. Sales Rossi  j. 
15.05.2019  grifamos) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 8.933, de 04 de abril de 2018 
do Município de Jundiaí, que autoriza aos moradores a estacionar veículo próprio defronte 
garagem de suas residências. Ação procedente. De uma leitura da lei objurgada depreende-se 
que seus artigos estão eivados por vício formal de inconstitucionalidade por usurpação de 
competência e de ofensa ao princípio de separação de poderes. Norma editada regula matéria 
estritamente administrativa, afeta ao Chefe do Poder Executivo. Ofensa aos artigos 5º, 47, 
incisos II e XIV e 144, todos da Constituição Bandeirante. Precedente. 

- Ação julgada procedente, nos termos do v. Acórdão. 

(TJ/SP  Órgão Especial  ADI n. 2086693-26.2018.8.26.0000  Rel. Péricles Piza  j. 
26.09.2018  destacamos) 

Diante do exposto, conclui-se que a presente propositura, ao imiscuir-se em matéria de 
competência privativa do Poder Executivo, violou os princípios da harmonia e independência 
entre os Poderes, contemplados na Constituição Federal (artigo 2º), na Constituição Estadual 
(artigo 5º) e também na Lei Orgânica do Município (artigo 6º). 

Pelo exposto, somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do artigo 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 11/03/2020. 

João Jorge (PSDB) - Presidente 

Celso Jatene (PL) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

George Hato (MDB) 

Reis (PT) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Sandra Tadeu (DEM) - Relatora 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/03/2020, p. 81-82 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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