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PARECER Nº 1266/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0033/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a isenção de multa de rodízio para condutores que não conseguirem sair, com seus 
veículos, da área conhecida como Centro Expandido (Decreto nº 37.085/1997, artigo 3º), antes 
de adentrar o horário de proibição (Decreto nº 37.085/1997, artigo 3º). 

De acordo com a justificativa, situações extravagantes de grande relevância, como as 
greves do transporte coletivo, por exemplo, costumam ensejar a suspensão do rodízio de 
veículos em toda a cidade. 

Nada obstante, quando os transtornos ocorrem em áreas localizadas, tal providência 
não é adotada pelo Poder Público, prejudicando os condutores que se programaram 
previamente com compromissos na região e foram surpreendidos por situações imprevistas. 

Em que pesem os elevados propósitos de seu autor, sob o aspecto jurídico, a iniciativa 
não reúne condições para prosseguir em tramitação. 

Com efeito, o projeto cuida de matéria atinente à regulamentação do trânsito, definido 
como "o deslocamento de pessoas ou coisas (veículos ou animais) pelas vias de circulação". 
(In, "Direito Municipal Brasileiro", 6ª ed., Ed. Malheiros, p. 318). 

Embora a Carta Magna reserve privativamente à União a iniciativa de leis sobre trânsito 
e transporte (art. 22, inciso XI), a própria Constituição Federal atribuiu 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). 

No entanto, a organização do trânsito é atividade afeta ao Chefe do Poder Executivo. 

Com efeito, embora a matéria constante da presente proposta seja de competência 
municipal, uma vez que visa regular o trânsito (organização do trânsito) na cidade de São 
Paulo, não tem ela condições de prosseguir porque, tratando-se de organização administrativa 
e administração de bens municipais, somente poderá ser disciplinada por lei de iniciativa do 
Chefe do Executivo, nos termos dos artigos 37, § 2°, IV, e 111, ambos da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo. 

Nessa esteira, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal 9.503/97) corrobora a 
assertiva de que a competência municipal em matéria de trânsito seria principalmente adstrita à 
edição de regras administrativas, que por óbvio não venham conflitar com aquelas fixadas pela 
União, nem violem sua competência legislativa privativa, já que expressamente atribui as 
competências que elenca aos entes executivos de trânsito do Município, senão vejamos: 

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, pedestres e animais, 
e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; 

Assim, a organização do trânsito é atividade afeta ao Chefe do Poder Executivo. 

De fato, a regulamentação que não configura mandamento geral e abstrato, mas sim 
ato específico e concreto de administração, de governo, é atribuição exclusiva do Chefe do 
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Executivo, como ensina Hely Lopes Meirelles, citado no relatório do Desembargador Luiz Elias 
Tâmbara, na Adin n 059.741-0/8-00, que teve por objeto a declaração de inconstitucionalidade 
da Lei Municipal n 12.635/98, a qual autorizava o estacionamento de veículos dos Auditores 
Fiscais do Tesouro Nacional e outros em áreas regulamentadas como zona azul, senão 
vejamos: 

EMENTA: ADIn  Lei n. 12.635, de 6/05/1998, do Município de São Paulo  Autoriza os 
Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, os Agentes Fiscais do Estado, os Inspetores Fiscais, os 
Agentes de Apoio e os Agentes Vistores do Município a estacionar os seus veículos em áreas 
regulamentadas como zona azul, nos dias úteis da semana, pelo período de 4 horas 
ininterruptas, com dispensa do pagamento do preço correspondente.  Matéria relativa à direção 
superior da administração municipal.  Usurpação de atribuições do Chefe do Executivo.  
Inconstitucionalidade.  Violação do disposto nos artigos 5º, 47, inciso II, e 144 da Constituição 
do Estado de São Paulo.  Pedido acolhido para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 
12.635, de 6/05/1998, do Município de São Paulo. (TJSP, Órgão Especial, ADI 0087511-
76.1999.8.26.0000, rel. Des. Luiz Tâmbara, j. 08.05.2002). 

Nesse julgado, o relator Desembargador trouxe a feliz passagem de Hely Lopes 
Meirelles, perfeitamente aplicável ao caso em apreço: 

"Em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara elabora leis, isto é, 
normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Esta é a sua Junção específica, bem 
diferenciada da do Executivo, que é a de praticar atos concretos de administração. Já 
dissemos, e convém se repita, que o Legislativo prove in genere, o Executivo in specie; a 
Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não 
ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, 
que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições, 
concessões, permissões, nomeações, pagamento, recebimentos, entendimentos verbas ou 
escritos com os interessados, contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais 
que se traduzir em atos ou medidas de execução governamental. 

Atuando através das leis que elaborar e atos legislativos que editar, a Câmara ditará ao 
prefeito normas gerais da Administração, sem chegar à prática administrativa. A propósito, têm 
decidido o STF e os Tribunais estaduais que é inconstitucional a deslocação do poder 
administrativo e regulamentar do Executivo para o Legislativo. 

De um modo geral, pode a Câmara, por deliberação do plenário, indicar medidas 
administrativas ao prefeito adjuvandi causa, isto é, a título de colaboração e sem força coativa 
ou obrigatória para o Executivo; o que não pode é prover situação concretas por seus próprios 
atos ou impor ao Executivo a tomada de medidas especificas de sua exclusiva competência e 
atribuição. Usurpando Junções do Executivo ou suprimindo atribuições do prefeito, a Câmara 
praticará ilegalidade reprimível por via judiciar. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal 
brasileiro. Atual. Giovani da Silva Corralo. 18ª ed., São Paulo: Malheiros, 2017, pp. 644-5). 

Oportuno mencionar, ainda, que o projeto também resvala em aspecto da gestão 
orçamentária municipal, sendo que a administração dos bens, da receita e das rendas cabe ao 
Prefeito, nos termos do art. 70, VI, da Lei Orgânica do Município. Corroborando tal assertiva, 
transcreve-se, a título ilustrativo, segmento de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7296/2000, DO MUNICÍPIO DE 
FRANCA QUE DISPÕE SOBRE PARCELAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO E TAXA DE 
ESTADIA DE VEÍCULOS. LEI DE INICIATIVA DE VEREADOR. MATÉRIA QUE CUIDA DE 
GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA 
ENTRE OS PODERES. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PREFEITO. 
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 

(...) 

Na hipótese aqui trazida, a Câmara usurpou atribuições pertinentes a atividades 
próprias do Poder Executivo, cujas matérias, expressamente fixadas pela Lei Maior, são da 
iniciativa exclusiva do Prefeito, violando o princípio da independência e harmonia entre os 
Poderes, previsto no artigo 5o , atput, da Constituição do Estado de Sao Paulo. 
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Nao pode a Câmara Municipal - cuja função típica é legislar -, promulgar lei de forma a 
regular a atividade administrativa típica do Poder Executivo, in casu, gerenciamento de 
matérias relativas a diretrizes orçamentárias, como nos casos de parcelamento de débito. 

(...) 

Assim, em que pese a relevante intenção do parlamentar que apresentou 
originariamente referida propositura, o fato é que ela interfere no âmbito da gestão 
administrativa, e, como tal, é inconstitucional. A concessão de parcelamento de débitos é 
providência que deve decorrer de deliberação da administração pública, e não de imposição 
legal. 

Desta forma, o projeto, ao imiscuir-se em matéria de competência privativa do Poder 
Executivo, violou o princípio da harmonia e independência entre os Poderes, contemplado na 
Constituição Federal (art. 2º), na Constituição Estadual (art. 5º) e contemplado também na Lei 
Orgânica do Município (art. 6º). 

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 21/08/2019. 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) - Relator 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/08/2019, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


