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Nobres Vereadores, 

O presente projeto de lei busca apenas e tão somente reparar falha sistêmica jurídica, 
dando eficácia total ao princípio esculpido no art. 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição 
Federal. 

Com feito, o projeto de lei em epígrafe busca isentar os servidores públicos Oficias de 
Justiça, quando no exercício de suas funções, do pagamento do preço público "zona azul". 

DA CARACTERIZAÇÃO DA "ZONA AZUL" COMO PREÇO PÚBLICO 

Há muito se discutiu na doutrina e jurisprudência sobre a natureza jurídica da "zona 
azul", chegando-se, contudo, a conclusão que se trata de preço público. Em termos gerais 
simplificados, o preço público se caracteriza no pagamento optativo de valores ao Estado em 
troca de serviço efetivamente prestado. 

Trata-se, portanto de opção. O cidadão, enxergando disponível para si usufruir de 
serviço fornecido pelo Estado, ou por terceiro em nome do Estado, opta em arcar com o custo 
dos valores cobrados. 

O preço público difere-se, assim, da taxa, que se caracteriza pela transferência 
COMPULSÓRIA de dinheiro ao Estado por serviço (ou poder de polícia) colocado a disposição 
do cidadão. 

Perceba-se que, a doutrina jurídica difere de maneira adequada ambos institutos, ao 
apontar que a taxa é devida compulsoriamente pelo cidadão, pelo simples ato de colocar a 
disposição determinado serviço. O preço público é optativo, sendo devido apenas quando o 
cidadão escolhe utilizar-se do serviço fornecido pelo Estado, ou por quem lhe faça as vezes. 

O serviço de "zona azul", portanto, é caracterizado como preço público ou tarifa, pois, 
não é compulsório, mas só seria pago se o cidadão optasse estacionar o veículo em via 
pública. 

DA NATUREZA JURÍDICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUANDO NO 

EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES 

É sabido, outrossim, que o Oficial de Justiça, no cumprimento de sua obrigação 
funcional, age como verdadeiro longa manus da Justiça. Para o cumprimento de atos 
processuais e determinações judiciais, o Oficial de Justiça é a materialização da mão 
executória do Estado. 

DA FALHA SISTÊMICA JURÍDICA 

Em que pese, portanto, a natureza do Oficial de Justiça, em caracterização da "mão 
executória do Estado", dioturnamente, se cobra do Oficial de Justiça, ainda que em exercício 
de suas funções, serviço prestado pelo próprio Estado. É, de fato, Estado cobrando do Estado 
serviço por ele prestado. 

Ora, se o Oficial de Justiça pode lançar mão de força policial, porque esta em 
cumprimento de determinação judicial, haveria de arcar com o custos de serviços prestado pelo 
próprio Estado, como o custo da "zona azul"? 

Por certo que não. 



Câmara Municipal de São Paulo Justificativa - PL 0080/2017 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

PRINCÍPIO ESCULPIDO NO ART. 150, VI,"A", DA CF. 

O Art. 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição da República estabelece que: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - instituir impostos sobre: a) 
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. 

A Constituição expressa, portanto, de maneira clara e nítida a proibição da cobrança 
compulsória de um ente em face de outro, sobre serviços prestados. 

O cético dirá: Mas preço público não é tributo, pois não é transferência compulsória de 
valor ao Estado. 

Mas a razão responderá: Para o Oficial de Justiça, a utilização da via pública para 
estacionamento, em cumprimento de decisões judiciais e atos processuais não é optativa, mas 
é necessária, tornando o pagamento de "zona azul" compulsório ao servidor, que arcará com 
os custos, sem poder optar. 

Ora, é o Estado, no caso em tela, o Município que coloca o serviço de estacionamento 
em via pública a disposição da sociedade, onerando o Estado, representado pelo Oficial de 
Justiça, que é a figura do Poder Judiciários, que não tem opção, senão arcar com os custos da 
"zona azul". 

DA INSIGNIFICATIVA RENÚNCIA DE RECEITA 

Por fim, cabe salientar que, não se trata de significativa renúncia de receita. 

Não há sequer previsão sobre os valores efetivamente arrecadados em pagamento de 
"zona azul" por Oficiais de Justiça, mas certo é que não se trata de valor relevante ou 
substancial. 

Certo é que se trata de medida necessária de Justiça, em cumprimento de princípio 
constitucional, que proíbe oneração de um ente a outro, e reparação de falha sistêmica jurídica. 

Pelo exposto, requer aos Nobres Vereadores, bem como aos dignos membros das 
Comissões adequadas, o parecer favorável e a aprovação da presente lei municipal. 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/02/2017, p. 117 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

