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-ASSESSQRIA lURIDICA-

PARECER N.H 8.302 - A/J
(Ref.: trânsito)
Proc. n.° 3826/2019
PL n° 133/2019
Ver. Marcão da Academia

“Autoriza o Poder Executivo proibir a 
emissão de ruidos excessivos em 
escapamentos de veiculos moto ciclísticos, e 
dá outras providências”.

1 rata-se de projeto de lei, de autoria do Ilustre \ ereador Marcão da 
Academia, que objetivra autorizar o Poder P.xecutivo a proibir a emissão de ruídos excessivos 
em escapamentos de veículos moto ciclísticos, e dar outras pro\ idências.

Preliminarmente, salienta-se que a União, ancorada na competência que lhe 
foi atribuída no artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, editou a Lei Federal 9.503/97 
(Codigo de Trânsiio Brasileiro) que traz as diretrizes do trânsito brasileiro, elenca as 
atribuições das diversas autoridades e dos órgãos ligados ao trânsito, e estabelece as normas 
de conduta, as infrações e as respectivas penalidades para os diversos usuários do sistema.

Ao município, portanto, restou a competência para legislar sobre assuntos 
cujo interesse seja preponderantemente local, consoante o estabelecido no art. 30, incisos I e 
II, da Constituição Federal.

Sobre o assunto cabe-nos destacar a lição de Hely Lopes Meirelles:

“O trânsito c o tráfego são dat|uelas materias tjuc admitem a tríplice regulamentação - federal, estadual 
e municipal -, conforme a natureza e âmbito do assunto a prover 
(...)
De modo geral, pode-se di/er tjue cabe à l nião legislar sobre os assuntos nacionais de trânsito e 
transporte, e aí) l‘.stadí>-Membro compete regular e prover os aspectos regionais e a circulação 
intermunicipal em seu território, e ao Município cabe a ordenação de trânsito urbano, que é de 
interesse local (CF, art. 30, I e V).

.\ circulação urbana e o tráfego local, abrangendo o transporte coletivo em todo o território municipal, 
são atividades dc estrita competência do Município, para o atendimento das necessidades específicas de 
sua população, entre outras”. (Direito Municipal Brasileiro. ,Sào 1’aulo; Malheiros, 2008, 16 ed. pp 454 
e 455)
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/// í-as», todavia, a proposta versa sobre matéria de competência da União em 
virtude de a emissão de ruídos excessivos, que perturbem o sossego público, já estar vedada 
e tipificada pelo Código de Trânsito Brasileiro. Confira-se;

-\rt. 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de 
emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória, na
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torma c periodicidade e.stahelecidas pelo CON 1 R \\ para os itens de segurança e pelo 
CONAAL\ para emissão de gases poluentes e ruido.
(-)o
§ 5o Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados na inspeção 
de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruido.

An. 229. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruído 
que perturbem o sossego público, em desacordo com normas fixadas pelo CONTR,\N: 
Infração - média;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa - remoção do veículo.

'. I. 
i-L. 1,

• ^ *4 -
-U, •*:

. m

A Resolução do Conselho Nacional de Trânsito - CONTIC\N, de n° 14, de 
* 06 de fevereiro 1998, por sua vez, estabelece como a instalação de disposiüvo destinado ao 

controle de ruído do motor como condição para os veículos circularem em vias públicas:

Art. 1° Para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos equipamentos 
obrigatórios relacionados abaixo, a serem constatados pela fiscalização e em condições de 
funcionamento:

(...)
III) para os ciclomotores;

1) espelhos retrovisores, de ambos os lados;
2) farol dianteiro, de cor branca ou amarela;
3) lanterna, de cor vermelha, na parte traseira;
4) velocímetro;
5) buzina;
6) pneus que ofereçam condições mínimas de segurança;
7) dispositivo destinado ao controle de ruído do motor.

IN”) para as motonetas, motocicletas c tncicios:

1) espelhos retrovisores, de amiios os lados;
2) farol dianteiro, de cor branca ou amarela;

• ' 3) lanterna, de cor v’ermelha, na parte traseira;
4) lanterna de freio, de cor vermelha
5) iluminação da placa traseira;
6) indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiro e traseiro;
7) vrelocímetro;
8) buzina;
9) pneus que ofereçam condições mínimas de segurança;
10) dispositivo destinado ao controle de ruído do motor.

\r) para os quadnciclos:

1) espelhos retrovisores, de ambos os lados;
2) farol dianteiro, de cor branca ou amarela;
3) lanterna, de cor vermelha na parte traseira;
4) lanterna de freio, de cor vermelha;
5) indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros;
6) ilununação da placa traseira;
7) velocímetro;
8) buzina;
9) pneus que ofereçam condições mínimas de segurança;
101 dispositiv'0 destinado ao controle de ruído do motor: (g.n)
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11) prorcíor das rodas traseiras.

A fiscalização de tais normas, consoante estabelece o Código de Trânsito 
Brasileiro, poderá ser realizada pelos órgãos de trânsito dos Municípios. Confira-se o 
disposto no art. 24:

-\rt. 24. (.ompctc aos orgãos c entidades executivos de trânsito dos Municípios, no .'imbiti> de sua 
circunscrição: rUedacào d.tda pela Lei n'1 13.154. de 201.Si
I * cumprir e_fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas

atribuições:
II - planejar, projetar, regulamentar c operar o trânsito de veículos, de pedestres e de 

animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;
(...)
V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de policia ostensiva de trânsito, as diretrizes 

.. , para o policiamento ostensivo de trânsito;
1 VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de

advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis. 
notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar:
(...)
IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e 
arrecadando as multas nele prexistas;

X\ 1 - planejar c implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do 
tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;
(...)_
^ fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 
automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar 
apoio às ações especificas de órgão ambiental local, quando solicitado; (g.n)

Neste ínterim, o Poder Público Municipal não carece de autorização em lei 
municipal específica para “cumpnr e Jatpr cumprir a lepislação e as normas de trânsito”, aplicar as 
multas e elaborar normas complementares sobre a matéria (arts. 2o, 3o e 4o do projeto).

Por outro lado, a medida versada na propositura em tela - fiscalização das 
normas de trânsito - encontra-se na tirbita da chamada reserva da administração, 
competência própria de administração e gestão, e constitui atribuição exclusiva do Chefe do 
.Poder Txecutivo, consoante o disposto no art. 47, II e XI\r, da Constituição do Estado de 
São Paulo, e art. 65, incisos IV e V:

.\rrigo 47 - Compete pnvativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas 
nesta Constituição:
(...)
II - e.xercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração 
estadual;

í-;-) _
XI\ -praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo;

.\rt. 65. Compete pnvati\’amente ao Prefeito a iniciati\'a dos projetos de lei que disponham 
sobre:
(-;)
I\ - organização administrativa, maténa orçamentária, serxáços públicos e recursos humanos 
da administração;
\ - enação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração Pública Municipal.
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Nao obstante, o art. 93, II c XIII, da Lei Orgânica do Município, realça a 
competência administrativa do Prefeito Municipal para decidir quais as soluções serão 
consideradas mais adequadas para atender os interesses da Administração Municipal:

.'irt. 93. Ao Prefeito compete pnvativamente:
(...)II - exercer, com auxilio dos Secretários Municipais, a direção superior da Administração 
Municipal;
(._..)
XIII - dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da .Administração .Mumcipal, 
na forma estabelecida por esta lei;

Na doutrina é pacífico o entendimento de que é atribuição do Chefe do 
Poder Lxecutivo a função de admimstrar, que se revela em atos de organização, 
planejamento e execução de atividades inerentes ao Poder Público municipal, conforme 
ensina o insigne Mestre Hely I,opes Meireües:

administração mumcipal é dirigida pelo Preteito, que, unipessoalmente, como Chefe do 
P,.\ecutivo local, comanda, supervisiona e coordena os serviços de peculiar interesse do 
Município, auxiliados por Secretários Municipais ou Diretores de Departamento, 

r conforme a organização da Prefeitura e a maior ou menor desconcentração de suas
atividades, sendo permitida, ainda, a criação das autarquias e entidades paraestatais, \asando 
à descentrahzaçào administrativa. .\s leis locais são votadas pela Câmara de \ ereadores, 
órgão colegiado, com função legislativa precípua para todos os assuntos de peculiar interesse 
do Município e funções complementares de fiscahzaçào e controle da conduta político- 
administrativa do Prefeito (julgamento de suas contas, cassação de mandato etc.), de 
assessoramento governamental (indicações ao executivo) e de administração de seus serviços 
au.xiliares (organização interna da Câmara)”1.

“Em pnncipio, o prefeito pode praticar os atos de administração ordinária 
independentemente de autorização especial da Câmara. Por atos de administração 
ordinária entendem-se todos aqueles que visem â conservação, ampliação ou 
aperfeiçoamento dos bens, rendas ou serenços públicos. (...)
Advirta-se, ainda, que, para atividades próprias e privativas da função executiva, como 
realizar obras e semços municipais, para provxr cargos e movimentar o funcionalismo da 
Prefeitura e demais atribuições inerentes a chefia do governo local, não pode a Câmara 
condicioná-las à sua aprovação, nem estabelecer normas aniquiladoras dessa 
faculdade administrativa, sob pena de incidir em inconstimcionalidade, por ofensa a 
prerrogativas do prefeito.’ (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 9aed., 
São Paulo, Malheiros, 2003, p.519) (g.n)

Na jurisprudência do E, Tribunal de Jusriça de São Paulo é pacífico que 
compete ao Prefeito Municipal dispor sobre matérias administrativas atinentes ao trânsito:

MCIO DE INICI.ATRLA. Reconhecimento. A lei impugnada, de autoria parlamentar. 
ao dispor em seu artigo 2,° - sobre sinalização de trânsito no município de
Cordeirópolis. avançou sobre campo de gestão administrativa, ou seja, tratou de 
matéria que é reservada ã iniciativa do Chefe do Poder Executivro; e ainda estabeleceu a 
criação de despesas (art. 4o) sem indicar os recursos disponíveis para atender aos novros 
encargos. Inconstitucionahdade manifesta. Precedentes deste C. Órgão Especial. Ação 
julgada procedente. (T| SP .ADIN n° 2025484-95.2014.8.26.0000, Órgão Especial, Rei: A. 
L. Pires Neto, j. 11/06/2014) (g.n)

1 Direito Adminislrutifo Brasileiro, Malheiros lídilores, 3S"edição. 2011, págs. 849/850)
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“AÇAO direta de INCONSTITUCION.ALIDADE. 1. Lei Municipal n° 5.655, de 22 
de maio de 2015, de iniciativa do Legislativo local, que dispõe sobre o envio pela Prefeitura 
de relatório trimestral à Câmara de Catanduva com informações sobre as multas aplicadas 
por infrações de trânsito de competência do mumcípio e dá outras providências. 2. \’ício de 
iniciativa e criação de gastos sem indicação de fonte de custeio. Inocorrência. Lei de mteresse 
local que se encontra no âmbito de atuação do Poder Legislarivro municipal. Inexistência de 
aumento de gastos sem indicação da fonte de custeio. Precedentes. ?>. .Vção de 'causa petendi' 
aberta. Análise da inconstitucionalidade da norma por outros fundamentos. Possibilidade. 4. 
Criação de modalidade diversa de controle externo. Inadmissibilidade. Desrespeito ao 
princípio da separação, mdependência e harmonia entre os poderes. 5. Inconstitucionalidade 
da lei reconhecida. .\ção procedente.” (,\DI 22405560”20158260000 - São Paulo - Órgão 
Especial - Relator Tristào Ribeiro - 17/02/2016 - N otação Unânime - \Toto n° 26514).

Nessa senda, a iniciativa do Poder Legislativo para dispor sobre a questão 
não tem como prosperar na ordem constitucional vigente, uma vez que é verticalmente 
incompatível com a Constituição do L.stado de São Paulta, especialmente com os seus artigos 
5.°, 47, II e XI\r e XIX, e contrária a jurisprudência do Tribunal de justiça do F/stado de São 
Paulo.

Por outro lado, destaca-se que a jurisprudência tirmou entendimento no 
sentido de que o caráter autorizativo da proposinira não afasta a irregularidade nela 

_ existente, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN n° 2367-5 - 
.ct' S.P., D.J. 05.03.2004, que suspendeu, cm medida cautelar, a Lei n° 10.545/00 do Estado de 
' L' São Paulo.

Sobre o aspecto da técnica legislativa, anota-se que a redação da ementa e do 
art. Io do projeto deverá ser adequar às normas de redação técnico-legislativa que estão 
contidas na Lei Complementar n° 95/1998.

Nestes termos, é de nosso entendimento que o projeto não reúne condições, 
sob o aspecto jurídico, de ser apreciado pelos nobres Vereadores desta Casa Legislativa.

É o parecer.

W . I

São josc dos Campos, 8 de abril de 2019.

Thiagd joel de Almeida 
Assessor jurídico

1 ■Jani Mana dos Santos 
ssessora jurídica

Sérgio Ricardo Sant’Ana 
Consultor da Assessoria [uridica
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