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PARECER CONJUNTO N° 636/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 080/2017 
O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, "dispõe sobre 

isenção de pagamento de zona azul aos veículos utilizados pelos oficiais de justiça em 
cumprimento de decisões judiciais e dá outras providências". Para a comprovação de que está 
exercendo suas funções, o oficial de justiça deverá deixar em local visível do veículo os 
seguintes documentos: 

• Cópia autenticada de Carteira de Registro Funcional, emitida pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo ou pelo Tribunal Regional Federal da 3°Região, comprovando vinculo 
funcional; e 

• Cópia da íntegra da decisão judicial a ser cumprida. Em caso de processo que tramite 
sob segredo de justiça, as partes que devem ser mantidas ocultas devem ser riscadas 
da cópia. 

Dentre os argumentos que acompanham o Projeto de Lei em comento, a nobre 
proponente destaca que o não pagamento de Zona Azul pelos oficiais de justiça não 
representa 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 principio 
constitucional, que proíbe oneração de um ente a outro, e reparação de falha sistêmica 
jurídica." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, no âmbito de sua competência, consigna parecer favorável por considerar os 
méritos da propositura. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 30.05.17. 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

TONINHO PAIVA 

FERNANDO HOLIDAY 

ANDRE SANTOS 

ALFREDINHO 
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COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA 

ALESSANDRO GUEDES 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

JAIR TATTO 

ATILIO FRANCISCO 

RICARDO NUNES 
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SONIA FRANCINE 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 31/05/2017, p. 71 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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