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PARECER Nº 752/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0022/18. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Alessandro Guedes, que 
visa proibir a autuação de trânsito por videomonitoramento na cidade de São Paulo, e dá 
outras providências. 

Segundo a propositura, o videomonitoramento poderia ser utilizado exclusivamente 
para fins de segurança pública, vedada a autuação por infrações de trânsito pela verificação 
das imagens captadas. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em 
tramitação. 

Com efeito, os meios para a autuação de infrações de trânsito estão disciplinados no § 
2º do art. 280 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, nos 
seguintes termos: 

“Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de 
infração (...) 

(...) 

§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da 
autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações 
químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado 
pelo CONTRAN.” 

Em cumprimento ao disposto nesse dispositivo, foi editada a Resolução DENATRAN nº 
471 de 18 de dezembro de 2013, com a redação dada pela Resolução nº 532, de 17 de junho 
de 2015, que regulamentou a fiscalização de trânsito através de videomonitoramento, 
resolvendo: 

Art. 1º Regulamentar a utilização de sistemas de videomonitoramento para fiscalização 
de trânsito nos termos do § 2º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. 

Art. 2º A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização 
remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, 
cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido 
detectadas “online” por esses sistemas. 

Parágrafo único. A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, responsável pela 
lavratura do auto de infração, deverá informar no campo ‘observação’ a forma com que foi 
constatado o cometimento da infração.” 

A regulamentação da matéria pela União tem base no disposto no art. 22, inc. XI: 

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 

XI - trânsito e transporte;” 

A implementação das normas federais é atribuição de Estados e Municípios, assim 
como a iniciativa para dispor sobre o mesmo tema de maneira regional e local, 
respectivamente, de forma suplementar. 



“Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;” 

Dessa forma, o DENATRAN regulamentou dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro 
– CTB no que tange às formas legais e os instrumentos de que dispõe o Poder Público para 
fiscalizar determinada atividade, cumprindo o comando ínsito ao inc. XI, art. 22 da Constituição 
Federal, que comete à União legislar sobre trânsito e transporte. 

No entanto, a simples existência de determinada sistemática ou ferramenta tecnológica 
não torna seu emprego obrigatório. 

Com efeito, a regulamentação e ordenação local de trânsito, assim como os serviços 
administrativos, cabem ao município, assim como a editar o respectivo ordenamento local, a 
fim de adequar as normas de aplicação nacional à sua realidade. 

Contudo, é importante esclarecer que o próprio Código de Trânsito Brasileiro, lei de 
natureza nacional, prevê uma série de atribuições que competem aos órgãos e entidades 
executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, sendo clara a existência 
de interesse local no tema do tráfego e trânsito em âmbito municipal, e cuja definição genérica 
nos é dada pelo art. 24, incisos II, III a V da Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro): 

“Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no 
âmbito de sua circunscrição: 

(...) 

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de 
animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; 

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os 
equipamentos de controle viário; 

(...) 

V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as 
diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;” 

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles: 

“O trânsito e o tráfego são daquelas matérias que admitem 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 intermunicipal em seu território, e ao Município cabe a ordenação do 
trânsito urbano, que é de seu interesse local (CF, art. 30, I e V). 

(...) 

A circulação urbana e o tráfego local, abrangendo o transporte coletivo em todo o 
território municipal, são atividades da estrita competência do Município, para atendimento das 
necessidades específicas de sua população, entre outras.  

(grifo nosso). (MEIRELLES, Helly Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 15 ed. São Paulo: 
Malheiros Editores. p. 445-446) 

Ademais, o objeto do projeto de lei em análise consiste em disciplinar regras abstratas 
relativas aos meios de autuação de trânsito, envolvendo inclusive questões operacionais e 
administrativas e não sobre as regras de trânsito ou normas gerais que prejudiquem a 
uniformidade do Código de Trânsito Brasileiro. 

Para sua aprovação o projeto dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE. 
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Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 23/05/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

André Santos - PRB 

Caio Miranda Carneiro - PSB - Contrário  

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

Edir Sales - PSD 

Fabio Riva - PSDB 

Reis - PT - Relator  

Sandra Tadeu – DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/05/2018, p. 72 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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