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PARECER Nº 1182/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0243/10.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Cláudio Prado, que visa 
dispor sobre a adequação de tempo hábil dos semáforos instalados para a travessia 
de pedestres nas vias públicas da capital.  
A propositura entende como tempo hábil para garantir uma segura travessia de 
pedestres o que considere como velocidade máxima percorrida a de 0,8 metros por 
segundo.  
Segundo a justificativa apresentada ao projeto, visa-se ampliar o tempo de 
travessia, vez que a CET adota para a travessia de pedestres a uma velocidade 
média de 1,2 metros por segundo, o que totaliza uma velocidade de caminhada de 
cerca de 4 km por hora, tempo que seria insuficiente para atender as necessidades 
de idosos e pessoas com deficiência.  
O projeto, ao fixar tempo para a travessia nos faróis de pedestres compatível para 
a travessia segura de idosos e pessoas com mobilidade reduzida, encontra 
condições de prosseguir em tramitação.  
Isso porque ela encontra fundamento na proteção e integração social das pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida matéria que, dada a sua relevância, é de 
iniciativa legislativa concorrente da União, Estados, Distrito Federal e também dos 
Municípios, nos termos dos arts. 24, inciso XIV c/c art. 30, incisos I e II, ambos da 
Constituição Federal.  
Sobre a matéria cabe observar que, no exercício de sua competência para legislar 
sobre normas gerais, a União editou a Lei Federal nº 10.098/00 que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida:  
Art. 3º O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos 
demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a 
torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida.  
Art. 4º As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, 
assim como as respectivas instalações de serviços mobiliários urbanos deverão ser 
adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das 
modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.  
Sobre a integração dos idosos, parcela da população em crescimento em nossa 
cidade, cumpre observar que é dever da família, da sociedade e do Estado amparar 
as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida (art. 230, CF).  
Cabe observar ainda que a fixação de tempo de travessia factível com a real 
possibilidade de deslocamento dos idosos e pessoas com mobilidade reduzida, sob 
o aspecto jurídico, fundamenta-se também em nossa Lei Orgânica que, em seu art. 
226, estatui que o Município buscará garantir à pessoa portadora de deficiência sua 
inserção na vida social e econômica e no art. 227, que o Município deverá garantir 
aos idosos e pessoas portadoras de deficiências o acesso a logradouros e edifícios 
públicos e particulares de frequência aberta ao público (...) garantindo-lhes a livre 
circulação.  
Por fim, cumpre observar que a fixação do tempo de travessia não interfere com a 
competência administrativa do Executivo para ordenar o trânsito local porque cabe 
ao Executivo - amparado em estudos técnicos – determinar em quais cruzamentos 
deverão ser instalados tais faróis de pedestres, assim como são de sua 
competência a construção de passarelas de pedestres e a administração dos 
servidores públicos encarregados da ordenação do trânsito.  



O que se pretende é - a partir de uma definição prévia de que tal ponto de 
travessia necessita de farol próprio para o pedestre – assegurar que a maior parte 
dos pedestres -  e não só os jovens em bom estado de saúde - possam 
efetivamente dele fazer uso.  
Do contrário, estar-se-ia perpetrando uma discriminação contra os idosos e as 
pessoas com mobilidade reduzida em desconformidade com o preceituado pela 
Constituição que erigiu como um dos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil à promoção do bem de todos, sem qualquer forma de 
discriminação (art. 3º, IV).  
Ainda que assim não fosse, cumpre observar que numa ponderação entre os 
princípios há que prevalecer o que assegura aos idosos e às pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida uma efetiva possibilidade de integração, 
sobretudo se levarmos em consideração que as hipóteses de limitação da iniciativa 
parlamentar estão previstas, numerus clausus, no artigo 61 da Constituição Federal 
e, por serem regras de exceção, são interpretadas restritivamente.  
Nesse sentido, decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da ADIN  
3394-8 :  
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEIN. 50, 
DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E 
PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O 
ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO 
ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA 
GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO 
INCISO II DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO 
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE 
DO INCISO III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA 
DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS 
REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV 
DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA 
“E”, E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL .  
1.Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura 
qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que 
qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do 
Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em 
numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao 
funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a 
servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes.  
2.Reconhecimento, pelas Turmas desta Corte, da obrigatoriedade do custeio do 
exame de DNA pelo Estado-membro, em favor de hipossuficientes.  
3.O custeio do exame pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do 
direto à assistência judiciária, consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da CB/88.  
(…)  
7.Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais os 
incisos I, III e IV, do artigo 2º, bem como a expressão “no prazo de sessenta dias a 
contar da sua publicação”, constante do caput do artigo 3º da Lei n. 50/04 do 
Estado do Amazonas.  
(ADI 3394-8, Supremo Tribunal Federal, Relator Ministro Eros Grau, Acórdão, DJ 
24.08.2007) (grifamos)  
Ante o exposto, sob o aspecto estrito da legalidade, entendemos que a propositura 
reúne condições para prosseguir em tramitação, cabendo à Doutas Comissões de 
Mérito a análise da conveniência e oportunidade de sua implantação e, sobretudo, 
se o tempo estimado é adequado para os objetivos propostos.  
A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros da 
Câmara nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município.  
PELA LEGALIDADE.  



Todavia, a fim de adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa, 
sugerimos o substitutivo a seguir:  
  
SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 243/10.  
Dispõe sobre adequação de tempo hábil dos semáforos instalados para travessia de 
pedestres nas vias públicas da capital, e dá outras providências.  
  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Os semáforos luminosos instalados em locais onde haja faixas de pedestres, 
deverão permanecer abertos por tempo suficiente para garantir a travessia segura 
dos usuários.  
Art. 2º Será considerada como velocidade máxima para efeito de cálculo e 
regulagem da velocidade, 0,8 metros por segundo.  
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 06/10/10.  
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