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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATCA

ASSESSORIA DE INF0RMAçA0 PRE VIA

INF0RMAçA0 PREVIA N 2 165/99

1 - OBJETO

Projeto de Lei n9 358/99, de autoria do Deputado João Paulo, que torna obrigatoria a

notificaçao ao Orgão executivo de trânsito sobre Os recursos julgados procedentes pela Junta

Administrativa de Recursos de Infraçôes - JARI -, e dá outras providências.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 29/5/99.

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1 - Nos termos da proposiçao, a JARI deverá notificar o orgao executivo de trânsito

sempre que julgar procedente recurso interposto contra autuacao. Tal notificacão irnplicará o

registro de transgressao disciplinar a ser feito na ficha funcional do agente de trânsito

responsável pela autuação, dando-se a este ciência do registro. Os lançarnentos feitos nas

fichas funcionais dos agentes de trânsito, relativos a transgressão disciplinar, serão

considerados para fins de promoção, gratificacao, aplicacao das penalidades previstas em

lei, decretos e regularnentos, bern como para efeito de demissão do serviço püblico por

insuficiência de desempenho.

2.2 - Consoante dispOe o COdigo de Trânsito Brasileiro, o policiamento, a fiscalizacão,

o julgamento de infraçöes e de recursos e a aplicacao de penalidades, entre outras

atribuiçöes, ficam a cargo do conjunto de Orgaos e entidades da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos MunicIpios, conjunto este que forma o Sisterna Nacional de Trânsito.

Assirn, é importante frisar que esses órgãos e entidades executivos de trânsito exercem as

cornpetências que o Codigo Ihes defere no âmbito de suas circunscricães.

Junto a cada Orgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário, funcionam JARIs,

orgaos colegiados responsaveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra

penalidades por eles impostas.
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2.3 - 0 art. 10 da proposiçao determina a obrigatoriedade de se notificar o Orgao

executivo de trânsito sobre os recursos julgados procedentes pela JAR[. A esse propósito,

cumpre ressaltar que a Iegislaçao federal de trânsito já contempla disposiçao analoga,

contida no inciso Ill do art. 17 do mencionado Codigo de Trânsito, cujos termos sao Os

seguintes:

"Art. 17 - Compete as JARI:

Ill - encaminhar aos Orgaos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários

informacoes sobre problemas observados nas autuaçOes e apontados em recursos, e que se

repitam sistematicamente."

2.4 - Quanto a parte da proposiçao que estabelece o registro de transgressao

disciplinar ao agente de trânsito que lavrar autuacao tida posteriormente como improcedente,

deve-se registrar que, no âmbito do território de Minas Gerais, tanto podem ser autuadas

infraçoes em rodovias federals, como em rodovias estaduais, como ainda em areas urbanas,

atuando, em cada caso, agentes de trânsito ligados a orgaos ou entidades de trânsito

federais, estaduais ou municipais, conforme a circunscrição em questao. Assim, eventual lei

que venha a estabelecer transgressôes disciplinares a agentes de trânsito deverá ter o seu

campo de incidência normativa condicionado a esses fatores, sob pena de invadir o âmbitc1

de competência legislativa de outro ente federativo.

2.5 - Por derradeiro, é oportuno assinalar que a proposição sob comento não contém

regras básicas de trânsito e transporte, matéria que é da competência privativa da Uniäo,

conforme determina o art. 22, XI, da Constituiçao da Repüblica, mas tão-somente normas

relativas a adocao de providências administrativas pelo referido orgao recursal. Sob esse

aspecto, não ha que se falar em invasão de competência do legislador estadual em matéria
reservada ao legislador federal.

Segundo definicao do citado Codigo, "trânsito é a movimentação e imobilização de

velculos, pessoas e animals nas vias terrestres". Assim, normas de trânsito são o conjunto

de regras jurIdicas que disciplinam o deslocamento de pessoas ou coisas pelas vias de

circulação, ou, no dizer abalizado do eminente mestre Hely Lopes Meirelles, "normas de
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trânsito são as que dizem respeito as condiçaes de circulação", o que não está evidenciado

no projeto em apreco. (in: "Direito Municipal Brasileiro". 6 ed. São Paulo: Maiheiros Editores,
p.318,1993)

3- TRAMITAçA0

0 projeto tramita em dois turnos e fol distribuIdo as ComissOes de Constituiçao e

Justiça e de Administraçao Püblica, para receber parecer.

Data da elaboração: 11/8/99.
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