
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 1040/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0175/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de sinais sonoros em todos os semáforos para o auxílio de pessoas 
com deficiência visual. 

Segundo a justificativa, o projeto de lei visa ampliar a política e a promoção de 
acessibilidade às pessoas com deficiência visual, através da instalação de dispositivos sonoros 
para a travessia segura e sem auxílio de terceiros. 

A propositura estabelece que, o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de 
Transportes por meio da companhia de Engenharia de Tráfego ficará responsável pela 
instalação dos sinais sonoros. 

Não obstante os elevados propósitos de seu autor, a propositura não reúne condições 
para prosseguir em tramitação, haja vista que, sob o ponto de vista estritamente jurídico, 
afronta seara privativa do Poder Executivo. 

Nos termos do art. 70, XIV, da Lei Orgânica do Município, compete ao Sr. Prefeito 
dispor sobre a estrutura, a organização e o funcionamento da administração municipal, sendo 
que na hipótese de necessidade de edição de lei para a disciplina de tais matérias, também a 
ele é reservada a iniciativa do respectivo projeto, nos termos do art. 37, § 2º, IV, do mesmo 
diploma legal. 

A disciplina sobre semáforos e trânsito se encontra inserida nesta competência 
administrativa, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, espelhado, a título ilustrativo, nos arestos abaixo 
reproduzidos: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 8.375/2016 DO MUNICÍPIO 
DE FRANCA - DIPLOMA NORMATIVO DE AUTORIA PARLAMENTAR QUE 'DISPÕE SOBRE 
O FUNCIONAMENTO DE SEMÁFOROS INTERMITENTES NO MUNICÍPIO DE FRANCA' - 
ATO TÍPICO DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO EXERCÍCIO E CONTROLE CABE AO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO - VÍCIO DE INICIATIVA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 
DOS PODERES - CRIAÇÃO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS NO ORÇAMENTO - 
AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, 25, 47, INCISOS II E XIV, E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE. (TJSP, ADI 
nº 2049664-10.2016.8.26.0000, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 03.08.2016, grifamos). 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 4.803, de 21 de janeiro de 
2015, do Município de Itatiba, que "dispõe sobre a instalação de sinais sonoros de trânsito e dá 
outras providências". Alegação de ofensa ao disposto no art. 25 da Constituição do Estado. 
Não ocorrência. Lei que não cria ou aumenta despesa pública. Vício de iniciativa. Não 
ocorrência. Violação da reserva de Administração, corolário do princípio da separação dos 
Poderes (art. 5º da Constituição do Estado). Atos de gestão da sinalização e dos equipamentos 
de trânsito, de prerrogativa do Chefe do Executivo. Ação julgada procedente. (TJSP, ADI º 
2121291-11.2015.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 11.11.2015, grifamos). 

Ainda a corroborar esse entendimento, mencione-se recente decisão do STF: 

Desrespeita a competência atribuída ao chefe do Poder Executivo local, adentrando na 
organização e execução de serviços públicos, lei de iniciativa parlamentar que normatiza a 



utilização dos semáforos intermitentes, e estabelece horários de funcionamento e prazo para 
sua regulamentação. (STF, RE 1.020.308/SP, j. 02/10/17). 

Destaca-se, por fim, que a questão das características dos semáforos - no caso a 
instalação de sistema sonoro a fim de promover acessibilidade às pessoas com deficiência 
visual - também já foi objeto de análise pelo STF, tendo o Ministro Gilmar Mendes, relator no 
Recurso Extraordinário nº 775.553/MG, observado que se trata de matéria inserida na seara do 
Poder Executivo, consoante razões abaixo: 

Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXECUÇÃO DE PROJETO PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA SONORO EM SEMÁFOROS - ATOS DE ADMINISTRAÇÃO 
- INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES TÍPICAS DO 
PODER EXECUTIVO - SEPARAÇÃO DE PODERES. 

(...) 

O recurso não merece prosperar. 

Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 

Apesar do fato de as Leis 7.853/89 e 10.098/2000, bem como legislação municipal 
assegurarem o direito de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou dificuldade 
de locomoção aos prédios e vias públicas, não há como, pela via da ação civil pública, em clara 
interferência do Poder Executivo, impor a obrigação de se adotar as medidas administrativas 
necessárias para a realização daquelas obras de instalação de sinais sonoros, ainda que de 
relevante cunho social, nem mesmo cominar multa pelo descumprimento da medida. (DJE 
02/12/16, destaques nossos). 

Desta forma, o projeto viola o princípio da Independência e Harmonia entre os Poderes, 
consagrado pelos artigos 2º da Constituição Federal, 5º da Constituição Estadual e 6º da Lei 
Orgânica Municipal. 

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

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 19/06/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Celso Jatene (PL) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) - Relator 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (PRB) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/06/2019, p. 120 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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