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PARECER Nº 16/2016 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 363/2015. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Salomão Pereira, dispõe sobre 

o procedimento de estacionamento de veículos em locais que especifica, no Município de São 
Paulo e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, a cobrança de estacionamento de veículos em shopping 
centers, lojas de departamentos, magazines, supermercados, hipermercados, redes de lojas de 
materiais de construção, redes de farmácia e no comércio em geral deverá obedecer aos 
seguintes critérios: 

Isento de cobrança ao usuário que utilizar o estacionamento pelo período de até 01 
(uma) hora; 

Isento até a segunda hora, se comprovado o consumo mínimo de R$ 50,00 (cinquenta 
reais); 

Após a segunda hora, fica livre a cobrança de acordo com a tabela de cada 
estabelecimento. 

Em sua justificativa, o Autor argumenta que muitos estabelecimentos cobram preços 
abusivos de estacionamento e que o cidadão paulistano não encontra amparo em Lei Municipal 
para se defender. Nesse sentido, o projeto de lei visa garantir ao munícipe uma autonomia de 
duas horas para uma consumação mínima de R$ 50,00. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura. 

A questão da cobrança de estacionamento pelos estabelecimentos comerciais é um 
tema controverso que já gerou vasta produção de projetos de lei, inclusive o PL 183/2005, que 
tramitou e foi aprovado pela Câmara Municipal, sendo vetado pelo Poder Executivo sob os 
seguintes argumentos extraídos das razões de veto: 

"O assunto de que se ocupa o texto aprovado está circunscrito, ainda, à esfera do 
direito civil, e mais especificamente do direito de propriedade, matérias essas também de 
competência da União Federal (artigo 22, inciso I, da Constituição Federal). A par disso, a teor 
do disposto no artigo 174 da Carta Constitucional, o Estado somente poderá exercer, como 
agente normativo e regulador da atividade econômica, na forma da lei, as funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo essas funções indicativas para o setor privado. 
Diante dessas normas jurídicas verifica-se que o Município não pode estabelecer gratuidade de 
uso de estacionamento, cabendo-lhe apenas dispor sobre o assunto naquilo que se incluir no 
peculiar interesse local. Tomemos, para efeito de raciocínio, o exemplo dos restaurantes. A 
legislação municipal pode estatuir restrições à localização desses empreendimentos no espaço 
urbano. Pode, também, dispor sobre os horários de seu funcionamento. Há normas que devem 
os restaurantes observar no que diz respeito à higiene, à emissão de ruídos, à colocação de 
mesas na calçada. Não pode, entretanto, a legislação municipal impor a gratuidade, digamos, 
da sobremesa". 

Entretanto, as justificativas apresentadas estão mais voltadas à órbita da 
legalidade/constitucionalidade, já analisadas pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 
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Quanto aos aspectos sob análise desta Comissão há que se observar os seguintes 
pontos: 

Alguns estabelecimentos comerciais realmente cobram um valor elevado para a 
utilização de seus estacionamentos, em especial os shopping centers; 

Apesar disso, não são raras as vezes que encontramos seus estacionamentos lotados 
nos finais de semana e mesmo durante a semana no horário de almoço; 

Grande parte dos clientes ainda está disposta a pagar um preço elevado pelo 
estacionamento dentro do local de compra e com seguro, a deixar seu veículo na rua, em um 
local não tão próximo e com o risco de ser roubado ou furtado; 

Alguns estabelecimentos ofereciam seus estacionamentos gratuitamente e passaram a 
cobrar para coibir abusos de alguns clientes, que ali estacionavam, mas não frequentavam seu 
comércio; 

Há também muitos estabelecimentos que ainda oferecem seus estacionamentos 
gratuitamente sem nenhuma condicionante, ou mediante alguma consumação mínima. 

Como podemos ver, atualmente há vários tipos de arranjos de disponibilização dos 
estacionamentos comerciais e a aprovação do projeto de lei na forma em que se apresenta 
pode impossibilitar a utilização de um formato mais favorável ao cliente, uma vez que já impõe 
as condições sob pena de multa. 

Entretanto o projeto de lei está eivado de relevante interesse público, portanto, quanto 
ao mérito, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia é FAVORÁVEL à aprovação do projeto de lei. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 17/02/2016 
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