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JUSTIFICATIVA - PL 0193/2017 
A Lei n° 15.947, de 26 de dezembro de 2013, que dispõe sobre as regras para 

comercialização de alimentos em vias e áreas públicas - comida de rua -, tem por objetivo, 
conforme seu art. 2°, "fomentar o empreendedorismo, propiciar oportunidades de formalização, 
e promover o uso democrático e inclusivo do espaço público". 

Por outro lado, todos sabemos quão grave é o problema do "desemprego", mesmo na 
cidade de São Paulo, a mais rica do país. 

Com efeito, nossa capital, sabidamente uma "terra de oportunidades", não pode vacilar, 
pelo menos em termos jurídicos, ao enfrentar a questão do empreendedorismo. 

A par do avanço representado pela edição da Lei em comento, que revelou uma 
grande demanda reprimida por esse tipo de negócio, que tem nos "food trucks" sua marca mais 
evidente, persistem algumas dúvidas quanto ao seu alcance e aplicação, que, portanto, devem 
ser extirpadas, a bem dos interesses dos empresários desse ramo. 

Nessa medida, as alterações pretendidas são no sentido de firmar o entendimento, 
senão efetivamente estipular que o Termo de Permissão de Uso, atrelado à atividade 
desenvolvida por conta dessa Lei n° 15.947/13, seja conferido, também, aos empresários 
individuais, mitigando eventual exigência quanto à necessidade de constituição de pessoa 
jurídica par tanto, como vem indicando sua redação original. 

Acreditamos que, com isso, estaremos favorecendo o chamado "empreendedorismo de 
necessidade" - nesse ramo, visto, por muitos, mais do que uma oportunidade de negócio, como 
uma alternativa de sobrevivência em meio à crise econômica. 

Por outro lado, também propomos uma alteração que vai ao encontro das parcerias 
que, atualmente, são realizadas com a iniciativa privada, favorecendo e conferindo preferência 
de atuação àqueles empreendedores que se disponham a colaborar com o poder público na 
manutenção e zeladoria urbanas, especialmente em praças e áreas verdes do Município, numa 
simbiose onde todos saem ganhando, nos termos da Lei n° 16.212, de 10 de junho de 2015, 
que dispõe sobre a gestão participativa das praças do município de São Paulo. 
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