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PARECER Nº 1384/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0252/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Aurélio Nomura, que 
determina a cobrança fracionada nos estacionamentos particulares no Município de São Paulo. 

De acordo com o projeto, os estacionamentos particulares deverão adotar sistema de 
cobrança de tempo fracionado, em parcelas de 15 (quinze) minutos, durante o período de 
permanência dos veículos estacionados. 

Sob o aspecto formal, a propositura ampara-se nos artigos 13, inciso I, e 37, caput, 
ambos da Lei Orgânica do Município. 

Com efeito, a matéria de fundo versada no projeto é a proteção e defesa do 
consumidor, sobre a qual pode o Município legislar de forma a suplementar a legislação federal 
e estadual, conforme preconizam os arts. 24, inciso V e 30, inciso II da Constituição Federal. 

Vale destacar que o projeto em análise não extrapolou o interesse peculiar do 
Município, pois, segundo o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, não 
invadem a competência federal as normas editadas pelo Município que protejam mais 
eficazmente o direito do consumidor, o meio ambiente e a saúde pública, matérias estas 
inseridas na competência legislativa de todos os entes federativos, conforme ilustra o julgado 
abaixo: 

Não há usurpação de competência da União para legislar sobre direito comercial e 
comércio interestadual porque o ato normativo impugnado buscou, tão somente, assegurar a 
proteção ao consumidor. Precedente deste Tribunal (ADI 1.980, Rel. Min. Sydney Sanches) no 
sentido de que não invade esfera de competência da União, para legislar sobre normas gerais, 
lei paranaense que assegura ao consumidor o direito de obter informações sobre produtos 
combustíveis. (ADI nº 2.832-4/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 

Ainda a corroborar a competência legislativa do Município para a matéria, tem-se que o 
Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 55, § 1º sobre a possibilidade do 
Município de legislar em matéria de consumo quando adotar medidas em defesa ao 
consumidor, como ocorre na proposta em tela, in verbis: 

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas 
respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, 
industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. 

§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a 
produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de 
consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do 
bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. (grifamos) 

Por outro lado, o pretendido pela presente propositura encontra fundamento no poder 
de polícia administrativa, cuja definição cunhada por Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (In 
Direito Administrativo, 13ª edição. Brasília: Ímpetus. pág.157), expressa que o poder de polícia 
é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo 
de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. O 
poder de polícia, portanto, é exercido sobre todas as atividades que possam, direta ou 
indiretamente, afetar os interesses da coletividade, incide sobre bens, direitos e atividades, 
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esgota-se no âmbito da função administrativa e é exercido por órgãos administrativos de 
caráter fiscalizador, de maneira preventiva ou repressiva. 

Todavia, entende-se que o efetivo exercício do poder de polícia reclama, a princípio, 
medidas legislativas que servirão de base para uma futura atuação concreta da Administração 
nessa condição, razão pela qual é comum afirmar que a polícia administrativa se desdobra em 
uma competência legislativa e uma competência administrativa, como entende, também, 
Marçal Justen Filho (In, Curso de Direito Administrativo. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2008, 
pág. 469), nesses termos: 

O chamado poder de polícia se traduz, em princípio, em uma competência legislativa. 
[...] Até se poderia aludir a um poder de polícia legislativo para indicar essa manifestação da 
atuação dos órgãos integrantes do Poder Legislativo, em que a característica fundamental 
consiste na instituição de restrições à autonomia privada na fruição da liberdade e da 
propriedade, caracterizando-se pela imposição de deveres e obrigações de abstenção e de 
ação. Usualmente, a lei dispõe sobre a estrutura essencial das medidas de poder de polícia e 
atribui à Administração Pública competência para promover a sua concretização. (grifamos) 

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, X, do Regimento Interno desta Casa. 

Sendo assim, na forma do Substitutivo que segue, apresentado para adequar o texto à 
técnica de elaboração legislativa da Lei Complementar n° 95/98 e ao princípio da legalidade 
com a fixação do valor da multa (art. 4°), somos pela LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0117/19. 

Determina a cobrança fracionada nos estacionamentos particulares no Município de 
São Paulo, na forma que especifica. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Os estacionamentos particulares estabelecidos no Município de São Paulo ficam 
obrigados a adotar o sistema de cobrança de tempo fracionado, em parcelas de 15 (quinze) 
minutos, durante o período de permanência dos veículos. 

§ 1º Para efeito desta Lei, entende-se por estacionamento particular, o estacionamento 
comercial destinado a permanência temporária de veículos motorizados, mediante pagamento 
de valor equivalente ao período de permanência, ainda que exercendo atividade subsidiada a 
outro estabelecimento comercial. 

§ 2º O sistema de cobrança fracionada terá como base parcelas de 15 (quinze) 
minutos, sendo o valor de cada parcela estipulado pela divisão do valor cobrado pelo período 
de 1 (uma) hora por 4 (quatro). 

§ 3º O cálculo do valor a ser cobrado dos motoristas pelo estacionamento do veículo 
será feito multiplicando-se o número de parcelas de 15 (quinze) minutos de permanência, pelo 
valor encontrado conforme o parágrafo 2º deste artigo. 

Art. 2º No caso de o período de permanência compreender parcela que não inteire 15 
(quinze) minutos, a cobrança será feita segundo a forma de arredondamento aritmético 
seguinte: 

I - a parcela de tempo inferior ou igual a 04 (quatro) minutos e 59 (cinquenta e nove) 
segundos será desconsiderada para o cômputo do valor a ser cobrado pela permanência dos 
veículos; 

II - a parcela de tempo superior ou igual a 05 (cinco) minutos e 00 (zero) segundos será 
considerada como uma parcela de 15 (quinze) minutos inteira para o cômputo do valor a ser 
cobrado pela permanência dos veículos. 

Art. 3º Os estacionamentos particulares em funcionamento no Município deverão 
apresentar, junto ao aviso do valor a ser cobrado pelo período de permanência do veículo 
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equivalente a 01 (uma) hora, o valor a ser cobrado pelo período de permanência equivalente a 
15 (minutos). 

Parágrafo único. A forma de veiculação da informação do valor a ser cobrado pelo 
período equivalente a 15 (quinze) minutos deverá ter as mesmas dimensões, formato e 
tamanho de fonte que integram o aviso do valor cobrado pelo período de permanência 
equivalente a 01 (uma) hora, tornando possível sua fácil e ampla visualização pelo público. 

Art. 4º O descumprimento do dispositivo nesta lei sujeitará o estacionamento particular 
infrator ao pagamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), aplicada em dobro na 
reincidência, devendo este valor ser reajustado anualmente pela variação do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será 
adotado outro criado por legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) - Contrário 
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Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) - Relator 
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Rute Costa (PSD) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/08/2019, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


