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PARECER Nº 1542/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0007/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a não obrigatoriedade de instalação de placa estilo pare em frente às farmácias. 

De acordo com a proposta, os proprietários dos estabelecimentos farmacêuticos 
poderão realizar a pintura da guia e sarjeta para demarcar o espaço reservado para a parada 
dos veículos. 

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

No caso, o projeto dispõe sobre regras atinentes à sinalização de trânsito, disciplinadas 
pelo Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que sempre que necessário, será colocada 
ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a 
condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra (art. 80). 

Assim, a sinalização deverá ser colocada em posição e condições que a tornem 
perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distancia compatível com a 
segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN (art. 80, § 1º). 

Deste modo, o projeto, ao dispor sobre sinalização do trânsito, disciplinou questão 
relativa a trânsito e transporte, de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 
22, inc. XI, da Constituição da República. 

Por outro lado, não obstante a competência municipal para a ordenação do trânsito 
urbano e do tráfego local (art. 30, incisos I e V, Constituição da República), a organização do 
trânsito é atividade afeta ao Chefe do Poder Executivo, e somente poderia 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. 

No mesmo sentido, vale mencionar que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n° 
9.503/97) expressamente atribuiu aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 
Municípios, no âmbito de sua circunscrição, implantar, manter e operar o sistema de 
sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário (destacamos; art. 24, inciso 
III). 

Neste sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, ilustrada pelo 
aresto abaixo reproduzido: 

Lei nº 5.723, de 03 de novembro de 2015, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a 
instalação de placas indicativas de vagas preferenciais em órgãos e vias públicas. Vício de 
iniciativa. Ocorrência. Desrespeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes. 
inconstitucionalidade da lei reconhecida. Ação procedente. 

(TJ/SP  ADI 2051273-28.2016.8.26.0000  Órgão Especial  Rel. Des. Tristão Ribeiro  j. 
03/08/16  destacamos) 

Ademais, o projeto refere-se à disciplina de bem público, a saber, os logradouros 
públicos. Assim, no tocante à iniciativa legislativa, como é cediço, com base no disposto nos 
artigos 37, § 2º, inciso V; 70, inciso VI, e 111, todos da Lei Orgânica do Município, somente ao 
Prefeito compete dispor sobre a gestão dos referidos bens, adotando para tanto as 
providências que entender pertinentes à luz do interesse público. 



Sendo assim, o projeto de lei em tela, 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 artigo 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 11/09/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/09/2019, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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