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PARECER Nº 1269/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0076/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Toninho Vespoli, que 
acrescenta o artigo 2º-A à lei nº 15.962, de 10 de janeiro de 2014, com o escopo de determinar 
a instalação de placas eletrônicas, de caráter informativo, nos pontos de parada que integram o 
Sistema de Transporte Coletivo Urbano de passageiros da cidade de São Paulo. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em 
tramitação na forma do substitutivo ao final proposto, conforme passa a ser doravante 
demonstrado. 

Com efeito, a propositura encontra fundamento no artigo 37, caput, da Lei Orgânica 
Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão 
Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos, não havendo que se falar, 
portanto, em inconstitucionalidade formal subjetiva. 

Ademais, consoante o disposto nos artigos 30, I, da Constituição Federal, compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no 
artigo 13, I, da Lei Orgânica Municipal. 

Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 
imediato (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841). 

E nem se alegue que a aptidão do projeto para interferir na atividade do Poder 
Executivo implicaria, ipso facto, invasão do Poder Legislativo sobre atividades típicas de gestão 
e administração. 

Nesse sentido é possível citar, por exemplo, a tese fixada no Tema de Repercussão 
Geral nº 917, redigida da seguinte maneira: 

Não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie 
despesas para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos 
nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição 
Federal) 

Sendo pertinente, ainda, citar a seguinte passagem do voto do Relator, Ministro Gilmar 
Mendes: 

No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de 
Câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a 
estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico 
de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade 
formal na legislação impugnada. 

Por fim, acrescente-se que a proteção aos direitos da criança e do adolescente 
qualifica-se como direito fundamental de segunda dimensão que impõe ao Poder Público a 
satisfação de um dever de prestação positiva destinado a todos os entes políticos que 
compõem a organização federativa do Estado Brasileiro, nos termos do art. 227 da 
Constituição (RE nº 878.911). 

Claro está, por conseguinte, que à luz da atual jurisprudência do E. STF, a iniciativa 
parlamentar para a propositura de projetos de lei que interferem sobre políticas públicas não 
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viola o princípio da separação e harmonia entre os poderes, ainda que implique aumento de 
despesas. 

No caso concreto, deve-se ter em mente, ademais, que o projeto não cria novas 
atribuições permanentes para agentes públicos municipais, limitando-se a aperfeiçoar política 
já existente. 

Importante mencionar, também, que o escopo do projeto consiste no aperfeiçoamento 
da transmissão de informações aos munícipes que utilizam o Sistema de Transporte Coletivo 
Urbano de Passageiros da cidade de São Paulo. A jurisprudência robusta vem reconhecendo a 
legitimidade da iniciativa parlamentar em relação a projetos análogos. 

Nesta linha, recentemente o E. Tribunal de Justiça de São Paulo se pronunciou sobre o 
assunto. Note-se: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  Lei Municipal nº 11.737, de 29-6-
2018, de origem parlamentar, que 'dispõe sobre eficaz acesso às informações referentes aos 
pontos de venda credenciados do cartão horário da Zona Azul  estacionamento rotativo 
obrigatório  e dá outras providências '  Alegada usurpação de competência privativa do Chefe 
do Executivo para legislar sobre direção superior da Administração  Inocorrência. Preliminar. 
Análise de ofensa a dispositivos da Lei Orgânica do Município e do Código de Trânsito 
Brasileiro Inadmissibilidade Ausência de parametricidade. Mérito. Usurpação de competência. 
Inocorrência. Competência legislativa comum. Inexistência de conflito entre o Poder Legislativo 
e o Poder Executivo, no âmbito do Município de Sorocaba. Lei que encontra fundamento de 
validade no princípio constitucional da publicidade dos atos estatais, previsto no art. 111, caput, 
da CE/89. Acesso à informação. Aplicação, a contrario sensu, do Tema de Repercussão Geral 
nº 917. Ação improcedente. 

(Classe/Assunto: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos; Relator, Carlos 
Bueno, Órgão Especial, TJ/SP, julgamento em 08.05.2019) 

Relembre-se, por fim, que compete às Comissões de mérito analisar o projeto no que 
tange ao seu conteúdo, verificando a adequação da medida proposta ao interesse público. 

Para ser aprovada a proposta em análise dependerá de voto favorável da maioria 
absoluta dos membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do 
Município. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do Substitutivo que segue, 
apresentado apenas a fim de adequar a proposta às normas sobre técnica legislativa 
estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 95/98. 

 

SUBSTITUTIVO NºDA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0076/19. 

Acrescenta o artigo 2º-A à Lei nº 15.962, de 10 de janeiro de 2014, para obrigar o 
Poder Público, sempre que possível, a implantar placas eletrônicas nos abrigos e pontos de 
parada que integram o Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da cidade de 
São Paulo, com vistas a aperfeiçoar a disponibilização de informações aos usuários. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º A Lei nº 15.962, de 10 de janeiro de 2014, fica acrescida do artigo 2º-A, com a 
seguinte redação: 

"Art. 2º-A. Sempre que as condições locais permitirem, o Poder Público substituirá as 
placas metálicas por placas eletrônicas nos abrigos e pontos de parada que integram o 
Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na cidade de São Paulo. 

Parágrafo único. As placas indicarão, na medida do possível, as informações 
mencionadas nos incisos I a V do artigo 2º". (NR) 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 21/08/2019. 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) - Relatora 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/08/2019, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


