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PARECER JURÍDICO 

 

Projeto de Lei nº 884/2019 

Autor: Deputado Capitão Assumção 

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de os semáforos receberem 

sensores que aumentem em 50% (cinquenta por cento) o tempo de 

travessia para idosos e pessoas com deficiência, no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. 

 

1.  RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº884/2019, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Capitão Assumção dispõe sobre a obrigatoriedade de os semáforos 

receberem sensores que aumentem em 50% (cinquenta por cento) o tempo de 

travessia para idosos e pessoas com deficiência, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo e outros determina a obrigatoriedade de validação com biometria facial dos 

usuários de aplicativos de transporte de pessoas por viagem. 

 

O Projeto foi protocolado no dia 18/10/2019, lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 21/10/2019 e remetido a esta Procuradoria para análise e 

elaboração de parecer técnico, nos termos do art. 121, do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/09), e do art. 3º, inc. XX, da Lei Complementar nº 287/2004. 

 

No que tange a publicação no Diário do Poder Legislativo, não se pode 

dispensá-la, o que deve ser providenciada pelo órgão competente desta Casa 

Legislativa em momento posterior a elaboração deste parecer. 

 

É o relatório. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

 

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

 

Como já ressaltado, o Projeto de Lei em apreço dispõe sobre a 

obrigatoriedade de os semáforos receberem sensores que aumentem em 50% 

(cinquenta por cento) o tempo de travessia para idosos e pessoas com deficiência, 

no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

  

O projeto sob análise incide em inconstitucionalidade formal orgânica, 

uma vez que o Estado não tem competência para legislar sobre o assunto que 

pretende, uma vez que a Constituição Federal determinou que é da competência 

privativa da União Federal legislar sobre Trânsito e Transportes (art. 22, XI), através 

dos seguintes termos: 
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Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 

XI – trânsito e transportes;  

 

E, quando a Constituição fixa determinada “competência” a determinado 

Ente Federativo, isso significa que ela definiu que tal Ente é o competente para a 

realizar tal função.  

 

No excelente dizer de José Afonso da Silva, competência é a “faculdade 

juridicamente atribuída a uma entidade, órgão ou agente do Poder Público para 

emitir decisões. Competências são as diversas modalidades de poder de que se 

servem os órgãos ou entidades estaduais para realizar suas funções”.
1
 

 

No caso de competências legislativas, a Constituição Federal define 

quais assuntos devem ser legislados por quais Entes Federativos. No caso das 

competências legislativas privativas da União Federal, previstas no art. 22 da 

Constituição, somente a ela compete legislar sobre os assuntos lá elencados, o que 

tem sua razão de ser no fato de que eles devem ser tratados de forma idêntica em 

todas as localidades do País. 

 

 E isso se aplica às de trânsito (e à sinalização de trânsito, nessa 

incluídos os semáforos), que devem ter regras idênticas em todo território nacional, 

para evitar diferenças de tratamento em cada Ente Federativo, o que atentaria 

inclusive contra o Princípio da Isonomia. 

 

Dando vazão a sua competência legislativa, a União Federal emitiu a Lei 

Nacional nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), que 

                                                 
1
  SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9. Ed. São Paulo: Malheiros. 1992. 
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determinou que cabe ao CONTRAN fixar normas regulamentares sobre o Código 

de Trânsito, nos seguintes termos: 

 

Art. 12. Compete ao CONTRAN: 

I – estabelecer as normas regulamentares referidas neste 

Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito; 

 

Assim, cabe ao CONTRAN, por expressa disposição do Código de 

Trânsito Brasileiro, estabelecer regras regulamentares sobre o funcionamento de 

semáforos, competência já exercida pelo CONTRAN, que já regulamentou o 

funcionamento de semáforos através das seguintes normas: 

 

 Resolução nº 160/04, de 22.04.2004, que regulamentou a 

forma da sinalização de trânsito, inclusive prevendo os sinais 

que devem ser utilizados pelos semáforos; 

 Resolução nº 704, de 10.10.2017, que “estabelece 

padrões e critérios para sinalização semafórica com sinal 

sonoro para travessia de pedestres”. 

 

Assim, nesse contexto, cabe ao CONTRAN estabelecer normas, válidas 

para todo o país, acerca da sinalização semafórica, não tendo o Estado por que 

tratar de tal assunto, que é de competência da União Federal, o que demonstra o 

inconstitucionalidade formal orgânica do projeto. 

 

Por fim, deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei, uma 

vez que não há outro vício de inconstitucionalidade a ser apontado e não é possível 

sugerir emenda visando sanear o vício de inconstitucionalidade, nos termos do 

parágrafo único, do art. 16, do Ato n. 964/2018. 
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3.  CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL do Projeto de Lei nº 884/2019, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Capitão Assumção. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória, 01 de novembro de 2019. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa ES 
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