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             Em análise ao Projeto de Lei Ordinária nº 005.00024.2013, que "Dispõe
sobre a remoção de veículos estacionados irregularmente em vias públicas e dá
outras providências.", passamos a tecer algumas considerações.
 
1 - PRELIMINARMENTE:
 
       Em que pese o parecer favorável da Comissão de Legislação a respeito da
matéria, alguns argumentos apontados no Projeto e na Instrução da Projuris,
merecem discussão.
 
2 - DA JUSTIFICATIVA:
 
       Aduz o autor do pretejo, em sede de justificativa, que a regulamentação da
matéria se faz necessária, na medida em que o Código de Transito Brasileiro não
disciplinou de forma eficiente e clara, sobre os precedimentos que devem ser
adotados pelos órgãos e entidades, quanto a remoção de automóveis que
encontram-se estacionados em locais proibidos.
 
3- DA CONSTITUCIONALIDADE E DA LEGALIDADE:
 
       A Constituição Federal dispõe no inciso XI, do Art. 22, ser de competência
privativa da União legislar sobre Trânsito e Transporte, bem como preve a
competência do Município para legislar sobre "assuntos de interesse local".
           Neste sentido não há dúvida da competência municipal para legislar sobre
trânsito nas vias municipais, como dispõe Michel Temer:
 
              "É de competência da União legislar sobre trânsito e transporte na vias
terrestres. Entretanto, não se põe em dúvida a competência do        município para
dispor sobre tais matérias nas vias municipais, estacionamento, locais de para,
sinalização, mão e contramão de direção,        corporificando matérias de peculiar
interesse municipal."1

 

             Porém, cabe ressaltar que a União ao Legislar sobre trânsito, elaborou o



             Porém, cabe ressaltar que a União ao Legislar sobre trânsito, elaborou o
Código de Trânsito Brasileiro, o qual a seu turno, atribui ao CONTRAN, órgão do
Sistema Nacional de Trânsito, a competência para complementar os preceitos
referidas naquele código, bem como zelar pela uniformidade e cumprimento dos
mesmos.
       Neste sentido a CONTRAN exarou a Resolução 363/2010, que "Dispõe sobre
padronização dos procedimentos administrativos na lavratura de auto de infração,
na expedição de notificação de autuação e de notificação de penalidade de multa e
de advertência, por infração de responsabilidade de proprietário e de condutor de
veículo e da identificação de condutor infrator, e dá outras providências.".
       Extrai-se disto, que, no que tange aos procedimentos, os mesmos devem ser
uniformes e padronizados em todo o território nacional, não competindo ao
Município legislar sobre tal matéria, mesmo o legislador sendo omisso em alguns
aspectos.
 
4 - DA ESTRUTURAÇÃO DAS LEIS:
 
       Ao elaborar um Projeto de Lei, compete ao legislador observar os preceitos
contidos na Lei Complementar nº95/98, a qual prevê as regras que devem ser
observadas ao se propor um projeto de lei.
       No que compete a técnica legislativa, a redação da lei deve ser clara e precisa,
com o intuito de compreensão pelo destinatário da norma.
Neste ínterim, verifica-se que o Projeto em tela padece de tais características,
dificultando o alcance que o legislador pretende dar à norma.
 
5- CONCLUSÃO:
 
       Ante o exposto, , parao voto é pela devolução do Projeto ao Ilustre Autor
que tome conhecimento dos apontamentos levantados, e, querendo, apresente as
alterações necessárias.
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