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PARECER Nº 1884/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 0073/19. 
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de iniciativa do nobre Vereador Fernando 

Holiday, que susta o Decreto nº 58.832, de 01 de julho de 2019, que regulamenta a Lei nº 
12.002, de 23 de janeiro de 1996, que dispõe sobre permissão de uso de passeio público 
fronteiriço a bares, confeitarias, restaurantes, lanchonetes e assemelhados, para colocação de 
mesas, cadeiras e toldos. 

De acordo com a justificativa apresentada, a sustação seria necessária, pois, a pretexto 
de regulamentar a Lei nº 12.002/96, o Decreto teria invadido campo reservado à lei, dispondo 
sobre aspectos como preço público e penalidades. 

A Lei nº 12.002/96 permite aos estabelecimentos especificados que instalem toldos, 
mesas e cadeiras nos passeios públicos, desde que: i) a instalação não bloqueie, obstrua ou 
dificulte o acesso de veículos, o livre trânsito de pedestres, em especial pessoas com 
deficiência, nem a visibilidade dos motoristas, na confluência de vias; e, ii) independentemente 
da largura da calçada, seja respeitada a faixa mínima de 1,10m (um metro e dez centímetros), 
para permitir o livre e seguro trânsito de pedestres. A lei fixa, ainda, as sanções de multa, no 
valor de 20 (vinte) a 30 (trinta) UFMs e, em caso de reincidência, a cassação da permissão, 
que somente poderá ser concedida novamente após um ano. 

Em suma, o Decreto em questão estabelece: i) condições para a instalação dos 
equipamentos já mencionados, em parte reiterando comandos já traçados pela Lei nº 
12.002/96 e em parte especificando outras condições, tais como a vedação à colocação nos 
passeios de grades de proteção fixas ou equipamento similar (o que, diga-se de passagem, só 
poderia ocorrer com autorização do Executivo) e anúncios não autorizados por legislação 
específica; ii) procedimentos para o requerimento do termo de permissão de uso e os órgãos 
responsáveis pela análise e emissão do mesmo; iii) o preço público a ser pago para a outorga 
do TPU; e, iv) a graduação das sanções a serem aplicadas no valor entre R$ 3.257,00 (três mil, 
duzentos e cinquenta e sete reais) e R$ 4.885,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco 
reais). 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto não reúne condições para prosseguir em 
tramitação, posto que o decreto que objetiva sustar é compatível com o ordenamento jurídico, 
não havendo que se falar em extrapolação das prerrogativas do Poder Executivo. 

Preliminarmente, cumpre registrar que é possível a sustação de ato normativo editado 
pelo Executivo quando este inova a ordem jurídica, dispondo sobre matéria submetida à 
reserva legal, seja quando edita decretos de regulamentação seja quando edita decretos 
autônomos, com respaldo no art. 84, VI, da Constituição Federal. 

Deve-se, portanto, verificar se o ato normativo editado pelo Executivo exorbitou de seu 
poder regulamentar ou de organização, justificando o ato de sustação pelo Legislativo, através 
da edição do competente Decreto Legislativo com esse fim. 

No projeto em análise não se verifica excesso do poder regulamentar, tendo o Decreto 
nº 58.832/19 se limitado a fixar procedimentos, tais como a forma de apresentação do 
requerimento do TPU, o órgão responsável por sua análise, enfim, típica matéria de 
organização administrativa, inserida na competência do Poder Executivo. 



A gestão dos bens públicos, igualmente, se trata de típica atividade administrativa, 
atribuída em nosso ordenamento ao Poder Executivo, conforme se depreende dos artigos 70, 
VI e 111 da Lei Orgânica do Município. 

Neste sentido, oportuno mencionar julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo que versa exatamente sobre o estabelecimento de normas para utilização do passeio 
público, concluindo pela possibilidade de edição de lei, inclusive a partir de iniciativa 
parlamentar, fixando condições gerais, como é o caso da Lei nº 12.002/96, sem prejuízo da 
preservação da competência do Chefe do Executivo para estabelecer outros critérios 
asseguradores do interesse público: 

... No entanto, relevante ressaltar que essa função constitucional administrativa típica 
do Poder Executivo - e a ele reservada - não impede que a Câmara Municipal, no exercício de 
sua função típica de legislar, tutele o interesse coletivo da comunidade local, simplesmente 
estabelecendo condições mínimas a serem observadas para que se autorize o uso privativo de 
passeios públicos, sem que isso represente qualquer ingerência nas atribuições de gestão, 
planejamento, organização, direção de serviços e obras. 

Reitera-se que a lei municipal tampouco retira do Prefeito a competência exclusiva de 
indeferir ou revogar a autorização ou até mesmo de definir outros critérios, regras e condições 
adicionais, caso ele venha a consentir, por conveniência e oportunidade, que determinado 
indivíduo ou estabelecimento utilize privativamente ou com predominância - as calçadas 
fronteiriças aos bares, restaurantes etc.(ADI 2079250-63.2014.8.26.0000, j. 28/01/15) 

Importante frisar que, conforme assinalado já de início, a Lei nº 12.002/96 já previu as 
sanções pelo descumprimento da norma, sendo que o Decreto apenas converteu para reais os 
valores que estão fixados em UFM, índice extinto pela Lei nº 11.960/95, procedimento cuja 
adoção permite assegurar a efetividade de toda legislação vigente que tenha sido editada 
anteriormente à edição do referido índice. 

No que tange à fixação do preço público, novamente estamos diante de atribuição do 
Poder Executivo, consoante reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo ilustrada pelos arestos abaixo: 

Entretanto, a hipótese aqui versada é distinta: não se trata de lei tributária, mas sim de 
diploma que diz respeito à cobrança de preço público. E se não é tributo, mas preço público, 
sua fixação, modificação ou isenção é matéria que cabe ao Poder Executivo. Diz Hely Lopes 
Meirelles, que o preço público é cobrado pela Administração Pública que o fixa, prévia e 
unilateralmente, por ato do Executivo, para remuneração de serviços e utilidades prestados 
diretamente por seus órgãos, ou indiretamente por seus delegados (concessionários e 
permissionários), mas sempre facultativos para os usuários, em caráter 'uti singuli'. Enquanto a 
taxa (tributo) só pode ser instituída por lei, o preço público ou tarifa pode ser estabelecida e 
modificada por decreto ou por outro ato administrativo (Direito Municipal Brasileiro, 6ª ed., São 
Paulo: Malheiros, 1993, p.145). Diante do quadro, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 
545 com o seguinte verbete: 'Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque 
estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia 
autorização orçamentária, em relação à lei que às instituiu. Nesse contexto, o ato legislativo 
que trata da fixação de preço público, por iniciativa parlamentar, invade a esfera da gestão 
administrativa, sendo contrário aos princípios dos artigos 5º; 47, inciso XI; 144 e 159, parágrafo 
único, da Constituição Bandeirante: ... 

(ADI nº 2133240-27.2018.8.26.0000, j. 12/06/19, destacamos) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art. 61 da Lei Complementar nº 262, 
de 26 de outubro de 2017 do Município de Santa Bárbara D'Oeste (concessão de uso de bem 
público terreno funerário fixando os preços públicos das respectivas concessões) - Violação 
aos artigos 5º, § 1º e 159, parágrafo único, ambos da Constituição Estadual - Ato privativo do 
Chefe do Poder Executivo - Indelegabilidade de funções entre os poderes - Vício formal de 
iniciativa Ofensa ao princípio da separação dos poderes Precedentes - Ação procedente. (ADI 
nº 2027383-89.2018.8.26.0000, j. 06/06/2018, destacamos) 

Ante o 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. 
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Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 09/10/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) - Relator 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/10/2019, p. 135 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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