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PARECER Nº325/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0042/17. 

 Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Alessandro Guedes, que visa 
dispor sobre a criação de temporizador para semáforo de pedestres, e dá outras providências. 

Sob o aspecto jurídico, a propositura pode prosseguir em tramitação posto que 
apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, consoante será 
demonstrado. 

Sob o ponto de vista legal, nada obsta a tramitação do presente projeto, tendo em vista 
que a propositura busca regulamentar a ordenação da circulação urbana e o tráfego local, a 
qual é de estrita competência do Município (in Direito Municipal Brasileiro, Hely Lopes 
Meirelles, 6ª edição atualizada por Izabel Camargo Lopes Monteiro e Yara Darcy Police 
Monteiro, Editora Malheiros, 1993, p. 319), ex vi dos artigos 30, inciso I, da Constituição 
Federal, e 179, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

A este respeito, assim já julgou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, 
entendendo pela competência legislativa municipal na matéria: 

Ementa: Visto. MANDADO DE SEGURANÇA - Programa de Restrição ao Trânsito de 
Veículos Automotores Pesados, tipo caminhão - Lei n. 14.751, de 28.05.08 e Decretos ns. 
49.487, 49.636 e 49.800, todos de 2008 - Competência do Município para disciplinar o tráfego - 
Inconstitucionalidade inexistente e não configuração de ofensa aos princípios estabelecidos 
sobre a livre iniciativa e exercício de atividade econômica - Interesse público que prevalece 
sobre o particular - Direito líquido e certo de garantir a circulação de caminhões que não se 
reconhece - Sentença denegatória que resta confirmada - Apelo a que se nega provimento. 
(grifamos) 

(TJSP, Apelação nº 9158773-78.2009.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Público, rel. 
Des. Corrêa Viana, julgado em 01/09/2009) 

Trata-se de matéria sujeita ao quórum da maioria absoluta para sua aprovação, 
consoante o disposto pelo artigo 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Deste modo, sob o aspecto estritamente jurídico, somos: 

PELA LEGALIDADE, 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 19/04/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB - abstenção 

Claudinho de Souza - PSDB 

Edir Sales - PSD 

Janaína Lima - NOVO 

Reis - PT - Relator 

Sandra Tadeu - DEM - contrário 

Zé Turin - PHS 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/04/2017, p. 125 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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