
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

 

PARECER Nº 1379/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0188/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a proibição de uso de churrasqueira nas calçadas, no âmbito do Município de São Paulo. 

O projeto dispõe, em resumo, que estabelecimentos comerciais como bares, 
restaurantes, padarias e similares não poderão utilizar churrasqueira nas calçadas contíguas 
às testadas dos respectivos imóveis. 

Segundo a justificativa, a propositura possui o escopo de desobstruir as calçadas do 
município, facilitando a circulação dos pedestres que, muitas vezes, são atrapalhados pela 
colocação de churrasqueiras em locais inapropriados. 

Informa o proponente, ademais, que as churrasqueiras ainda acarretam desconforto 
para os munícipes de outras formas, como a emissão de fumaça, por exemplo. 

Não obstante os elevados propósitos que orientaram a atuação do autor, sob o ponto 
de vista estritamente jurídico o projeto sob análise não merece prosperar, conforme passa a 
ser doravante exposto. 

Em um primeiro momento, insta destacar que, nos termos do artigo 99, I, do Código 
Civil Brasileiro, as calçadas devem ser classificadas como bens de uso comum do povo. 

Ao comentar sobre tal classe de bens, apontou o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles: 

Como exemplifica a própria lei, são os mares, praias, rios, estradas, ruas e praças. 
Enfim, todos os locais abertos à utilização pública adquirem esse caráter de comunidade, de 
uso coletivo, de fruição própria do povo. (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, 
Malheiros, São Paulo, 17ª Ed. 2013, pgs. 314/315) 

De acordo com Rafael Carvalho Rezende de Oliveira: 

bens de uso comum do povo (art. 99, I, CC): são os bens destinados ao uso da 
coletividade em geral (ex: rios, mares, estradas, ruas e praças). Não obstante a destinação 
pública dos bens de uso comum, a legislação poderá impor restrições ou condicionantes à sua 
utilização para melhor satisfação do interesse público, bem como o caráter gratuito ou oneroso 
do uso (art. 103 do CC). (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende, Curso de Direito 
Administrativo, Método, São Paulo, 2013, pgs. 586/587) 

Claro está, portanto, que as calçadas, como bens de uso comum do povo, prestam-se 
à livre utilização da coletividade. Esta utilização, entretanto, não pode se afastar da finalidade 
pública a que o bem se destina. 

Com efeito, assim como os bens de uso especial, os bens de uso comum do povo 
também estão afetados a determinadas finalidades, podendo ser a afetação expressa ou tácita. 
No caso das ruas por exemplo, é certo que se prestam primordialmente è circulação de veículo 
automotores. Já as calçadas se destinam, essencialmente, ao trânsito de pedestres. 

Logo, a utilização de tais bens, por particulares, para finalidades diversas exige, via de 
regra, o consentimento do Poder Público, o qual pode ser materializado pelos institutos da 
autorização, permissão ou concessão de uso, sendo de todo prudente a prévia regulamentação 
em lei. 
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No que diz respeito ao presente caso, deve-se destacar que a matéria já se encontra 
regulamentada pela lei nº 12.002/1996, que dispõe sobre a permissão de uso do passeio 
público fronteiriço a bares, confeitarias, restaurantes, lanchonetes e assemelhados, para a 
colocação de toldos, mesas e cadeiras. 

Apesar de referida lei autorizar, contanto que cumpridas determinadas condições, a 
utilização das calçadas por estabelecimentos comerciais, com o escopo de aumentar a área útil 
do estabelecimento e a comodidade dos respectivos clientes, é certo que nada disse sobre a 
colocação de churrasqueiras em calçadas. 

Isto posto, à luz da legislação em vigor, constata-se que já é proibida a colocação de 
churrasqueiras nos passeios públicos, por parte de estabelecimentos como bares, restaurante 
e assemelhados. 

Isto é, a análise da legislação municipal correlata deixa claro que, em verdade, a 
propositura não possui aptidão para restringir direitos de particulares que utilizam bens públicos 
para fins privados e tampouco cria novas atribuições para a Administração Municipal. 

A atividade legislativa volta-se à produção da norma jurídica, e não à simples repetição 
de normas já existentes, acarretando a multiplicação de textos normativos meramente 
tautológicos, que se limitam a repetir normas já positivadas em outros diplomas. 

O Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo possui uma série de 
dispositivos destinados a evitar aprovação de sucessivas leis com o mesmo conteúdo, ou com 
conteúdo jurídico muito próximo. Quanto ao particular, destaca-se os dispositivos infra: 

Art. 17 - São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste 
Regimento ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas: 

(...) 

II - Quanto às proposições: 

(...) 

d) declarar prejudicada a proposição, em face da rejeição ou aprovação de outra com o 
mesmo objetivo; 

Art. 212 - Serão restituídas ao autor as proposições: 

(...) 

IV - quando contiver o mesmo teor de outra já apresentada na mesma sessão 
legislativa e as que disponham no mesmo sentido de lei existente, sem alterá-la, verificado pela 
seção competente, salvo recurso ao Plenário. 

(...) 

Art. 212-A. A proposição idêntica, ou que verse sobre matéria correlata, será anexada à 
mais antiga, salvo as de autoria do Poder Executivo e do Tribunal de Contas do Município de 
São Paulo. 

§ 1º A anexação far-se-á pelo Presidente, de ofício, ou a requerimento da Comissão ou 
do autor de qualquer das proposituras. 

§ 2º Apensados, os projetos não poderão tramitar em regimes diferentes. 

§ 3º Aprovada a propositura primeira, serão consideradas prejudicadas as anexadas. 

No presente caso, a proibição para a utilização de churrasqueiras em calçadas não 
emerge de lei específica, mas do próprio regime jurídico dos bens de uso comum do povo. Na 
ausência de autorização expressa, a utilização das calçadas para a instalação de 
churrasqueiras já era proibida. 

Assim, em que pese a relevância da matéria, constata-se que o presente projeto de lei 
não possui aptidão para inovar no mundo jurídico, tratando-se de simples texto normativo, mas 
não de norma jurídica. 
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Pelo exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 28/08/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) - Abstenção 
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Ricardo Nunes (MDB) - Relator 
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Sandra Tadeu (DEM) - Contrário 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/08/2019, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


