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PARECER Nº 1565/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 0052/11.  
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de iniciativa do Nobre Vereador Abou 
Anni, que visa sustar os artigos 5º, e seus incisos, e 7º, §§ 1º e 2º, da Portaria da 
Secretaria Municipal de Transportes nº 58/11.  
Os referidos dispositivos versam sobre a obrigatoriedade de os veículos utilizados 
para o Transporte Coletivo de Escolares apresentarem, na lateral da carroceria, 
pintura ou adesivo com a identificação dos estabelecimentos de ensino ou de seu 
proprietário/responsável, bem como o nome e o telefone do 
proprietário/responsável pelo veículo.  
O projeto apresenta a fundamentação que justificaria a sustação do dispositivo 
normativo em comento em sua exposição de motivos.  
Compete privativamente à Câmara Municipal zelar pela preservação de sua 
competência legislativa, sustando os atos normativos do Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar (art. 14, XIII, da Lei Orgânica Municipal).  
A referida sustação deve ocorrer por intermédio de decreto legislativo, uma vez 
que, nos termos do art. 39 da Lei Orgânica, combinado com o art. 236 do 
Regimento Interno, esta é a proposição destinada a regular matéria que exceda os 
limites da economia interna do Legislativo.  
Com efeito, a sustação dos atos normativos do Executivo está vinculada à 
competência legislativa da Câmara Municipal, a qual deverá cuidar para que o 
Executivo não a invada com a edição de atos normativos que exorbitem de seu 
poder regulamentar.  
No caso concreto, verifica-se que a Portaria em comento: (a) feriu disposição 
constitucional ao expor os dados do condutor ao público em geral, violando sua 
intimidade (artigo 5º, X, da Constituição Federal), pois o expôs indevidamente; (b) 
a inscrição dos dados pessoais do transportador e dos estabelecimentos por ele 
atendidos pode gerar insegurança não apenas ao condutor, como também aos 
passageiros; e (c) tais dispositivos não se prestam a dar fiel execução a nenhuma 
lei.  
Está caracterizada, portanto, a exorbitância do poder regulamentar, a amparar a 
legalidade do presente decreto legislativo.  
Ante todo o exposto, somos PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
26.10.2011.  
Abou Anni - PV  
Adolfo Quintas - PSDB  
Dalton Silvano - PV - Relator  
José Américo - PT  
Marco Aurélio Cunha - PSD  
  
VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
0052/11.  
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, 
que visa sustar os efeitos do artigo 5º, e seus incisos, bem como o caput do artigo 
7º, e parágrafos 1º e 2º, todos da Portaria nº 58/11 – SMT, de 21 de junho de 
2011  
De acordo com a justificativa que acompanha a proposta, as exigências formuladas 
pelos referidos dispositivos da Portaria nº 58/11 – SMT violam o art. 5º, X, da 
Constituição Federal, por acarretarem exposição da imagem do transportador 
escolar.  



Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto não reúne condições para prosseguir 
em tramitação, conforme será demonstrado.  
Com efeito, o decreto legislativo é o instrumento apto a ser utilizado nas hipóteses 
em que o Poder Executivo exorbita de sua competência regulamentar e usurpa a 
competência legislativa da Câmara, o que não se verificou no caso em tela.  
Inicialmente deve ser lembrado que "os decretos ou regulamentos de execução 
costumam ser definidos como regras jurídicas gerais, abstratas e impessoais, 
editadas em função de uma lei, concernentes à atuação da Administração, 
possibilitando a fiel execução da lei a que se referem. A Constituição de 1988 
expressamente prevê a edição de regulamentos de execução em seu art. 84, IV. 
Segundo esse dispositivo, compete privativamente ao Presidente da República 
expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis." (...) "Os decretos 
de execução, uma vez que necessitam sempre de uma lei prévia a ser 
regulamentada, são atos normativos ditos secundários (o ato primário é da lei, pois 
deflui diretamente da Constituição); situam-se hierarquicamente abaixo da lei, a 
qual não podem contrariar, sob pena de serem declarados ilegais. A própria 
Constituição, em seu art. 49, inciso V, atribui competência ao Congresso Nacional 
para 'sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar' "  (in Direito Constitucional Descomplicado, Vicente Paulo e Marcelo 
Alexandrino, Ed. Método, 4ª edição, pág. 587).  
Importa ressaltar, também, que a partir da Emenda Constitucional nº 32/2001, 
passou a existir autorização expressa na Constituição, em seu art. 84, VI, para que 
o Presidente da República disponha sobre organização e funcionamento da 
Administração Federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos, e proceda à extinção de funções ou cargos públicos, 
quando vagos, diretamente mediante decreto.  
Portanto, hoje, a Constituição Federal expressamente prevê a edição de decretos 
como atos primários, diretamente hauridos de seu texto, independentemente de lei.  
Conforme ensinam Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, "os decretos previstos 
nessa Emenda (art. 84, VI, da Constituição) são atos de efeitos internos, dispondo 
sobre a organização e funcionamento da Administração e a extinção de cargos 
vagos, embora, indiretamente, tenham reflexos para os administrados em geral" 
(ob. cit. págs 590/591).  
Assim, podem ser sustados tanto os decretos que sob o pretexto de dar 
cumprimento a uma lei inovem a ordem jurídica, quanto aqueles que 
autonomamente editados regulam matéria reservada à lei.  
Fixada a competência da Câmara para a matéria partiremos para a análise do caso 
concreto.  
Pois bem, por meio da Portaria nº 58/11, o Poder Executivo editou normas 
tendentes a organizar o serviço de transporte escolar no âmbito do Município, 
serviço este de inegável interesse público.  
Note-se que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/97) dedica um 
capítulo próprio à condução de escolares (capítulo XIII) e em seu art. 139 
expressamente reconhece que não está excluída “a competência municipal de 
aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para o transporte de 
escolares”.  
Na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também se 
vislumbra o reconhecimento da competência do Poder Executivo para o tratamento 
da matéria, consoante se infere do aresto abaixo transcrito a título ilustrativo:  
“EMENTA: Inconstitucionalidade - Lei municipal - Estabelecimento de normas para o 
transporte escolar no âmbito do município - Criação indevida pela Câmara Municipal 
- Invasão de competência exclusiva do Poder Executivo. Afronta a dispositivos 
constitucionais - Ação procedente.  
...  
O administrador do Município é o Prefeito. Por sua vez, a prestação de serviços 
públicos ou de utilidade pública é uma das atribuições primordiais do governo. Sem 



dúvida, a Câmara Municipal íntegra o governo local. Entretanto, tem atribuições e 
exerce funções inconfundíveis com as do Chefe do Executivo.  
O Prefeito é o chefe da administração local. Exerce funções de governo relacionadas 
com "o planejamento, organização e direção de serviços e obras da municipalidade. 
Para tanto dispõe de poderes correspondentes de comando, de coordenação e de 
controle de todos os empreendimentos da Prefeitura" (Hely Lopes Meirelles, Direito 
Municipal Brasileiro, ed. RT, págs. 870/873). (ADI nº 108.474-0/0-00, j. 23/06/04 
– grifamos)  
Por outro lado, convém registrar que a exigência veiculada pela portaria ora 
questionada não é nova, já estando prevista na Lei Municipal nº 11.272/92, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos estabelecimentos de ensino em 
veículos de transporte escolar, verbis:  
Art. 1º - Fica obrigatória a identificação em veículos de transporte escolar, dos 
estabelecimentos de ensino a que prestam serviço.  
Parágrafo único – A identificação deverá conter: nome, endereço e telefone do 
estabelecimento de ensino, ou ainda do proprietário ou responsável, na parte 
lateral externa do veículo, inscrita em letras pretas visíveis e abaixo da faixa do 
dístico “ESCOLAR”. (grifamos)  
Por fim, é oportuno observar que se alguma das partes envolvidas no serviço de 
transporte escolar entender que as normas contidas na portaria em tela são 
inadequadas por entender, por exemplo, que a identificação traz insegurança para 
o serviço, ou seja, por razões de mérito, deverá buscar a desconstituição de tal 
exigência pela via própria, qual seja a via judicial.  
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 
09.11.2011.  
Arselino Tatto – PT – Presidente – Abstenção  
Adilson Amadeu - PTB  
Aurélio Miguel - PR - Relator  
 


