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PROCESSO Nº 038.00057/2022-03
INTERESSADO:
  

 

PARECER-CONJUNTO AO PLL 440/2022

Autoriza o tráfego de motocicletas nas faixas exclusivas para ônibus no Município de Porto Alegre.

  

Nobre Presidente da CCJ, 

 

I. RELATÓRIO

 

Vem para parecer-conjunto, em reunião conjuntas das comissões, o PLL 440-22, de autoria da vereadora
Mônica Legal, em que se pretende a conceder a autorização do tráfego de motocicletas nas faixas exclusivas
para ônibus no Município de Porto Alegre.

Em seus argumentos, justifica que “é importante destacar o número alto de acidentes de trânsito entre
motocicletas e carros em virtude da circulação entre eles e as manobras que os motociclistas realizam
“costurando os carros”. Assim, por estarem muito expostos, muitas vezes, este tipo de colisão é fatal para o
motociclista. Diante disto, o referido Projeto de Lei busca sanar dois problemas: Acidentes de trânsito; e
Diminuição do tráfego.”.

O parecer prévio da procuradoria proferiu opinião no sentido de que a matéria é inconstitucional por invadir
competência legislativa exclusiva do Prefeito.

É o relatório.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Adianto meu voto no sentido da inexistência de óbice jurídico para a tramitação da matéria e, no mérito, pela
aprovação do projeto. 

O projeto de lei do ponto de vista constitucional e orgânico é irretocável, pois trata-se de matéria de interesse
local e diz respeito a atos de gestão e administração do Município.

O pacto federativo, também chamado de Princípio Federativo, é o que define a forma de Estado adotada pelo
Brasil. A federação é uma forma de Estado na qual há mais de uma esfera de poder dentro de um mesmo



território e sobre uma mesma população.

As entidades integrantes da Federação Brasileira – União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios,
no Brasil – não possuem soberania. No entanto, estas entidades gozam de autonomia deferida diretamente
pela Constituição que, diferentemente da soberania, corresponde a um quadro interno de competências,
rigidamente demarcadas.

O pacto federativo está materializado na Constituição de 88 em seu art. 1º, caput:

 

Art. 1º, CF: A República Federa�va do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, cons�tui-se em Estado Democrá�co de Direito e tem como
fundamentos:

 

E também em seu art. 18:

 

Art. 18. A organização polí�co-administra�va da República Federa�va do Brasil compreende a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Cons�tuição.

 

Importante ressaltar que o art. 1º explicita o Princípio da Indissolubilidade do pacto federativo, que
determina que a união dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá ser desfeita.

Em outras palavras, é vedado o direito de secessão em face da federação brasileira, sendo este dispositivo
considerado, inclusive, cláusula pétrea. Na hipótese da entidade federativa insistir na secessão,  poderá a
União intervir para preservar a integridade nacional, à luz do art. 34, I.

Assim, no Brasil, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios possuem sua autonomia.
No entanto, essa autonomia é limitada pelos princípios consagrados pela Constituição Federal.

A autonomia, atributo que não se confunde com a soberania, se desdobra nas seguintes capacidades e
atribuições:

– Auto-organização: confere aos entes federados a capacidade de se autoestruturarem por meio de
suas Constituições e Leis Orgânicas.

– Autogoverno: permite que em cada ente federativo haja a estruturação dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário.

– Autolegislação: concede aos entes a prerrogativa de criação de normas jurídicas gerais e abstratas.

– Autoadministração: atribui aos entes o dever de gerir a coisa pública.

Sendo assim, a matéria trazida pelo PLL 440-22 é plenamente constitucional no sentido de tratar de tema que
diz respeito a auto-organização e à autoadministração.

Sob o aspecto do vício de iniciativa, é importante destacar o que segue.

O ar�go 61, § 1º, cumulado com o ar�go 29, ambos da Cons�tuição Federal, é quem dita a regra da
inicia�va das leis conferida ao Chefe do Poder Execu�vo. E são elas:

 

a) criação de cargos, funções ou empregos na administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração; 



b) regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores públicos;

c) criação e ex�nção de secretarias e órgãos da administração pública.

 

Basta uma simples leitura do projeto para verificar que ele não cuida de nenhuma destas matérias. 

Observo, contudo, que o que gera muito debate nesta Casa Legislativa, mormente na CCJ, é o entendimento
de inconstitucionalidade de proposições que prevejam determinadas ações administrativas, mobilizando
Secretarias do Município, seus órgãos e servidores.

Essa ideia decorre do Princípio da Reserva da Administração que impede a ingerência do Poder Legislativo
em matérias sujeitas ao Poder Executivo. Ele operaria como um limitador das iniciativas parlamentares. 

Contudo, esse princípio não está bem definido pela doutrina e jurisprudência.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso certa ocasião:

 

“O princípio cons�tucional da reserva de administração impede a ingerência norma�va do Poder
Legisla�vo em matérias sujeitas à exclusiva competência administra�va do Poder Execu�vo. (...)
Essa prá�ca legisla�va, quando efe�vada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio
da divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da ins�tuição parlamentar e
importa em atuação ultravires do Poder Legisla�vo, que não pode, em sua atuação polí�co--
jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerroga�vas ins�tucionais. (STF –
Tribunal Pleno. ADI-MC n.º 2.364/AL. DJ de 14/12/2001, p. 23. Rel. Min. CELSO DE MELLO).”

 

O que se extrai da jurisprudência do STF é que a criação, por lei, de iniciativa parlamentar, que
influenciam ou alteram ações administrativas, mobilizando órgãos do Poder Executivo, por si só, não
invade esfera de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. 

O que não se admite, em hipótese alguma, é lei de iniciativa parlamentar que venha a criar ou estruturar
órgão do Poder Executivo, alterando atribuições de Secretaria ou órgão. Neste sentido, destaca-se julgados
do STF:

 

Lei 10.238/1994 do Estado do Rio Grande do Sul. Ins�tuição do programa estadual de iluminação
pública, des�nado aos Municípios. Criação de um conselho para administrar o programa. (...) Vício
de inicia�va, vez que o projeto de lei foi apresentado por um parlamentar, embora trate de
matéria �pica de administração. O texto norma�vo criou novo órgão na administração pública
estadual, o Conselho de Administração, composto, entre outros, por dois secretários de Estado,
além de acarretar ônus para o Estado-membro. [ADI 1.144, rel. min. Eros Grau, j. 16-8-2006, P, DJ de
8-9- 2006.]

 

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Incons�tucionalidade
estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de
monitoramento em escolas e cercanias. 3. Incons�tucionalidade formal. Vício de inicia�va.
Competência priva�va do Poder Execu�vo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência
priva�va do chefe do Poder Execu�vo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública,
não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores
públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5.
Recurso extraordinário provido.

(ARE 878911 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 29/09/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)



 

A proposição não cria, estrutura ou dá atribuições a qualquer órgão da Administração Pública local, senão só
autoriza que o tráfego de motocicletas ocorra em faixa exclusiva, não criando nenhuma atribuição ou
despesa.

É de se observar ainda que o STF afirmou, na esteira do voto do e. Ministro Relator Eros Grau, na ADI nº
3394, de que não procede a ideia de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo
Chefe do Executivo. Ou seja, deve haver nítida invasão de competência.

Ademais, o mérito da proposição é extremamente nobre, eis que visa a diminuição dos acidentes e na
melhoria do fluxo viário, haja vista que hoje os motociclistas já transitam por entre os carros, correndo risco
de acidentes, sendo 54,7% dos óbitos em trânsito na Capital decorrentes deste tipo de veículo (Número de
mortes no trânsito em Porto Alegre é o maior desde 2018 | GZH (clicrbs.com.br), de modo que, passar a
transitar pela faixa exclusiva diminuiria as manobras entre os carros e, consequentemente, os acidentes. 

III. CONCLUSÃO

Por essas razões, concluo pela INEXISTÊNCIA DE ÓBICE JURÍDICO para a tramitação da matéria e, no
mérito, pela APROVAÇÃO do projeto.

 

Porto Alegre, 15 de março de 2023.

Vereador Jessé Sangalli

 

Documento assinado eletronicamente por Jesse Sangalli de Mello, Vereador(a), em 15/03/2023, às
10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0521011 e o código CRC 56A6B080.

Referência: Processo nº 038.00057/2022-03 SEI nº 0521011

https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2023/01/numero-de-mortes-no-transito-em-porto-alegre-e-o-maior-desde-2018-cldb2vj7h00dl0157fmss3okf.html
https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 006/23 – CCJ/CEFOR/CUTHAB con�do no  doc 0521011  (SEI
nº 038.00057/2022-03 – Proc. nº 0903/22 - PLL 440), de autoria do vereador Jessé Sangalli, foi
APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Cons�tuição
e Jus�ça, Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul e Comissão de Urbanização,
Transportes e Habitação, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota com votação encerrada em 15 de
março de 2023; com votos contra dos vereadores Bruna Pâmela, Tiago Albrecht e Mari Pimentel.

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
15/03/2023, às 19:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0521645 e o código CRC 04C396E5.

Referência: Processo nº 038.00057/2022-03 SEI nº 0521645

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

