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PARECER Nº 080/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0496/11.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Adolfo Quintas, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de regulamentação das atividades de guardadores de 
veículos automotores – “flanelinhas” – no Município de São Paulo.  
A propositura estabelece, ainda, que o Poder Executivo deverá efetuar o 
cadastramento e conceder a autorização para o exercício da atividade profissional, 
prevendo os documentos que o interessado deverá apresentar para fins de 
obtenção do registro.  
Nada obsta o prosseguimento da proposta visto que se insere no âmbito da 
competência municipal para legislar sobre assuntos predominantemente locais (art. 
30, inciso I da Constituição Federal e art. 13, inciso I, da Lei Orgânica) e encontra 
seu fundamento no poder de polícia administrativa do Município.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior (In, "Curso de Direito 
Constitucional", 2ª edição, Salvador, Juspodivm, p. 841), entende-se, não aquele 
interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de 
modo mais direto e imediato, como disserta Fernanda Dias Menezes de Almeida, 
mais precisamente (in "Competências na Constituição de 1988", 4ª edição, São 
Paulo, Atlas, p. 97 e 98):  
[...] Já se percebe, pois, que muito da problemática das competências municipais 
gira necessariamente em torno da conceituação do que seja esse “interesse local”, 
que aparece na Constituição substituindo o “peculiar interesse” municipal do direito 
anterior.  
A respeito desta última expressão já se solidificara toda uma construção 
doutrinária, avalizada pela jurisprudência de nossos Tribunais, no sentido de fazer 
coincidir o peculiar interesse com o interesse predominante do Município. (grifo 
nosso)  
O projeto encontra fundamento também no poder de polícia administrativa 
conceituado pelo art. 78 do Código Tributário Nacional nos seguintes termos:  
Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção 
de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à 
ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, 
à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos.  
Nesse sentido, destaque-se que a Lei Federal nº 6.242, de 23 de setembro de 
1975, dispõe sobre o exercício da profissão de guardador e lavador autônomo de 
veículos automotores, a atividade relativa aos “flanelinhas”.  
Entretanto, trata-se de uma legislação que sempre foi ignorada e, a respeito desta 
lei, assim observa Helena Maria Bezerra Ramos, Juíza de Direito da 14° Vara Cível 
de Cuiabá/MT:  
Há leis que "não pegam", apesar das boas intenções e qualidade de quem as 
elabora e há leis que entram no inventário das letras mortas por haverem sido 
redigidas em frontal desacordo com a realidade, como é o caso da Lei 6.242/75. 
(http://www.amamcba.org.br/artigos.php?id=12&modo=1)  
Além de ignorada, referida lei encontra-se totalmente desatualizada, contemplando, 
por exemplo, a possibilidade de o menor atuar como um guardador.  
Dessa forma, verifica-se a necessidade de aprovação do presente projeto de lei, a 
fim de regulamentar eficazmente a atividade de guardadores de veículos 
automotores (“flanelinhas”) tendo-se em vista, ainda, que esta atividade é 
atualmente considerada oficialmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego como 



um ofício regular. É o que consta na Classificação Brasileira de Ocupações sob o 
código 5199-25:  
Código 5199 : Outros trabalhadores dos serviços  
5199-25: Guardador de veículos - Flanelinha, Guardador autônomo de veículos, 
Guardador de carro, Orientador de tráfego para estacionamento.  
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta casa.  
Pelo exposto, somos PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.  
Ressaltamos, todavia, a necessidade da apresentação de um substitutivo para 
adequar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa.  
  
SUBSTITUTIVO Nº   AO PROJETO DE LEI Nº 0496/11  
  
Dispõe sobre a obrigatoriedade de regulamentação das atividades de guardadores 
de veículos automotores “flanelinhas” no Município de São Paulo, e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica determinado que os. guardadores de veículos automotores, conhecidos 
popularmente como “flanelinhas”, deverão ter suas atividades regulamentadas para 
exercício da função no Município de São Paulo.  
Art. 2º Para o exercício da função de que trata esta lei, os guardadores deverão ser 
maiores de 18 (dezoito) anos e estarem devidamente registrados e credenciados 
junto ao órgão competente do Município da cidade de São Paulo.  
Art. 3º A concessão do registro somente se fará mediante apresentação, pelo 
interessado, dos seguintes documentos:  
I - Registro de Identidade RG;  
II - Certidão de atestado de Antecedentes e/ou com a mesma finalidade;  
III - Certidão de TRE.  
Art. 4º O órgão competente do Município designará e regulamentará os logradouros 
públicos em que serão permitidos os exercícios das atividades referidas nesta lei, 
observando-se os períodos e valores que poderão ser cobrados, sem prejuízo das 
recusas dos munícipes.  
Art. 5º O sindicato, associação ou cooperativa que congreguem guardadores de 
veículos automotores “flanelinhas”, fornecerão mensalmente ao órgão fiscalizador 
municipal cadastro atualizado dos filiados e o zoneamento da prestação de serviço.  
Art. 6º Quando da prestação de serviço no local, o guardador entregará ao usuário 
um “ticket” numerado, fornecido pelo guardador e/ou sindicato (caso houver), 
autenticado pelo órgão fiscalizador, no qual deverá constar:  
I - data e hora do evento;  
II - nome e a matrícula do trabalhador;  
III - o tipo do veículo e o número da respectiva chapa;  
IV - Crachá devidamente identificado.  
Parágrafo único. Quando a prestação de serviço for atinente a grandes eventos, 
casa de shows, eventos esportivos, o profissional guardador deverá ter seus dados 
atrelados aos realizadores dos eventos e/ou proprietários das casas ao que tange a 
responsabilidade civil.  
Art. 7º Os guardadores tem a função de orientar, estacionar e tirar os carros das 
vagas existentes, sendo responsáveis pelos veículos.  
Parágrafo único. Caberá ao órgão fiscalizador municipal assegurar que o guardador 
de carros permaneça próximo ao local da prestação de serviço até o término do 
evento ou até o afastamento do veículo do usuário, para que preste ao usuário, à 
fiscalização municipal e aos órgãos de segurança as informações necessárias 
quando da ocorrência de qualquer alteração que afete o veículo.  
Art. 8º O guardador de veículos automotores que deixar de prestar adequadamente 
o serviço ou não atender qualquer dispositivo desta lei, será notificado pelo órgão 



fiscalizador municipal e se reincidente, poderá ser suspenso ou desligado de suas 
atividades.  
Art. 9º Cumpre a fiscalização orientar o usuário para a não obrigatoriedade de 
remuneração dos serviços de que trata esta lei e que eventual contribuição 
espontânea seja efetuada após a realização do serviço.  
Art. 10. A fiscalização municipal impedirá o uso de cavaletes e quaisquer outros 
sinalizadores na prestação de serviço.  
Art. 11. Fica expressamente proibida a prestação deste serviço por pessoas não 
autorizadas, cabendo ao Município zelar pela atividade de fiscalização.  
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo 
máximo de 6 (seis) meses, contado da data de sua publicação.  
Art. 13. As despesas decorrentes da execução desta lei, correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
15/02/2012.  
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