
 

 Câmara Municipal de São José dos Campos 

 
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia – São José dos Campos – SP 
CEP 12.209-535 – Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br 

 

Processo nº 3580/2020 – Pág. 1 

 

-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
 
PARECER Nº 9.015– A/J 
(Ref.: autorizativo) 
Proc. n.º 3580/2020 
PL. n.º 121/2020 
Ver. Zé Luis 

 
 

“Fica a Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos autorizada a isentar os veículos 
elétricos compartilhados do pagamento da 
Zona Azul.” 
 
 

   Pretende o Ilustre Vereador Zé Luis com o projeto de lei em epígrafe, 
autorizar a Prefeitura Municipal a isentar os veículos elétricos compartilhados do pagamento 
do preço público para o estacionamento na Zona Azul. 
 
   A matéria, versada na presente propositura, é de interesse estritamente local, 
consoante previsão contida no art. 30, inciso I, da Constituição Federal, e art. 21, incisos IV 
e VII, da Lei Orgânica do Município de São José dos Campos, uma vez que compete ao 
Município dispor sobre o trânsito local e a organização dos serviços públicos. 

   A Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “Institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”, evidencia a competência do Município para dispor sobre o trânsito em 
seu art. 24, inciso X, ao dispor que compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito 
dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, “implantar, manter e operar sistema de 
estacionamento rotativo pago nas vias”. 

   
   No âmbito Município de São José dos Campos, o estacionamento de 
veículos nas vias e logradouros públicos está regulamentado pela Lei nº 2.201, de 11 de julho 
de 1979, que “Dispõe sobre a implantação da Zona Azul”, e pela Lei Complementar nº 624, de 06 
de dezembro de 2019, que “Autoriza o Município a conceder, em caráter oneroso, o serviço de controle 
do Estacionamento Rotativo, em vias e logradouros públicos de São José dos Campos, e dá outras 
providências”, sendo que ambas normas1 autorizam a  fixação de preço público, a ser cobrado 
do proprietário do veículo automotor, pelo uso de vagas no estacionado sujeito ao controle 
de Estacionamento Rotativo. 

                                                           
1 Lei nº 2.201/1979 
Art. 1º (...) 
§ 1º Na fixação da remuneração serão considerados: 
a) o tempo de permanência dos veículos no local de estacionamento, com fração mínima de 1 hora; 
b) as condições do local de estacionamento; 
c) as características dos veículos. 
Lei Complementar nº 624/2019 
“Art. 3º O Município, por meio de Decreto, fixará o preço público a ser cobrado do proprietário do veículo automotor quando 
estacionado em local sujeito ao controle de Estacionamento Rotativo.” 
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   No caso, consoante se extrai do art. 1º da Lei Complementar nº 624/2019, o 
serviço de exploração dos serviços de controle do Estacionamento Rotativo, em vias e 
logradouros públicos, poderá ser objeto de delegação, mediante concessão, cujo edital de 
concorrência pública será realizado segundo os critérios legais, especialmente aqueles 
previstos na Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e art. 37 da Constituição Federal, 
e o disposto em seu art. 9º. 
 
   Alexandre Mazza2 destaca que na hipótese de delegação de prestação de 
serviço a particulares concessionários ou permissionários caberá ao poder concedente a 
fixação de tarifa aos usuários. 

 

   Hely Lopes Meirelles3, por sua vez, ressalta que caberá ao Poder Executivo 
dispor, por ato próprio, sobre a fixação de tarifa aos usuários do serviço: 
 

“As tarifas remuneratórias de serviços concedidos devem ser fixadas pela 
Municipalidade de modo a permitir a justa remuneração do capital, o melhoramento 
e a expansão do serviço e a assegurar o equilíbrio econômico e financeiro do 
contrato, consoante dispõe a Constituição da República (art. 175, parágrafo único, I a 
IV). (g.n) 
 

   Meirelles destaca, ainda, que preços públicos, ao contrário das taxas, podem 
ser fixados ou modificados por decreto: 

 

"Preços Públicos - a tarifa é o preço público que a Administração fixa, prévia e 
unilateralmente, por ato do Executivo, para as utilidades e serviços industriais, prestados 
diretamente por seus órgãos, ou, indiretamente, por seus delegados - concessionários e 
permissionários - sempre em caráter facultativo para os usuários. Nisto distingue a tarifa da 
taxa, porque, enquanto esta é obrigatória para os contribuintes, aquela (a tarifa) é facultativa 
para os usuários: a tarifa é um preço tabelado pela Administração; a taxa é uma 
imposição fiscal, é um tributo. Distingue-se ainda, a tarifa (preço público) da taxa (tributo) 
porque esta só pode ser instituída, fixada e alterada por lei, ao passo que aquela pode ser 
estabelecida e modificado por decreto ou por outro ato administrativo, desde que a lei 
autorize a remuneração da utilidade ou do serviço por preço." (Obra citada, p. 165) (g.n.). 

 

    Ainda segundo Meirelles4, o assunto encontra-se no âmbito poder 
regulamentar do Chefe do Poder Executivo, “poder inerente e privativo do Chefe do Executivo (CF, 
art. 84, IV), e, por isso mesmo, indelegável a qualquer subordinado”. 

 

   O art. 159, parágrafo único, da Carta Paulista, prevê que a fixação e aplicação 
dos preços públicos é matéria de competência do Poder Executivo:  
 

Art. 159 - A receita pública será constituída por tributos, preços e outros ingressos. 

Parágrafo único - Os preços públicos serão fixados pelo Executivo, observadas 

as normas gerais de Direito Financeiro e as leis atinentes à espécie. (g.n) 

                                                           
2 Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2015, p.97 
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 162. 
4 Direito Administrativo Brasileiro, 38 ed., Malheiros, 2012, p. 133 
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   Nestes termos, como não se trata de tributo, a concessão de isenção de 
público para o estacionamento rotativo poderá ser realizada por ato administrativo do Chefe 
do Poder Executivo, desde que haja anuência da contratada “concessionária” e seja 
assegurado o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, consoante estabelece o art. 58, 
§1º, da Lei nº 8.666/1993. 
 
   In casu, observa-se que a proposta não concede propriamente a isenção do 
pagamento da tarifa para o estacionamento rotativo, mas tão somente autoriza o Poder 
Executivo a concedê-la aos veículos elétricos compartilhados. Em suma, a propositura visa 
conceder autorização genérica ao Poder Executivo para a prática de ato típico de gestão e 
administração, o que não se harmoniza com o disposto no art. 5º da Constituição do Estado 
de São Paulo, consoante a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 9.543, de 19 de junho de 2017, do 
Município de São José dos Campos, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer convênio 
com empresas privadas que realizassem doarem à Edilidade e, em contrapartida, desejassem 
ter suas logomarcas gravadas ou impressas nos produtos dos alunos das unidades escolares 
da rede municipal de ensino. Lei autorizativa ou de delegação que não encontra sentido 
no ordenamento jurídico, vez que o Prefeito não precisa de autorização do 
Legislativo para o exercício de atos de sua exclusiva ou mesmo concorrente 
competência. Violação flagrante à separação de Poderes (art. 5º, CE/SP). 
Inconstitucionalidade declarada. Doutrina e jurisprudência (do STF e deste Órgão Especial). 
AÇÃO PROCEDENTE. (ADI 2015806-17.2018.8.26.0000, Rel: Beretta da Silveira, jul. 
20/06/2018) (g.n) 

 
   A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo também decidiu pela 
inconstitucionalidade de Leis de iniciativa parlamentar que concederam isenção de preço 
público: 
 

 “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 4.973/2015, do Município de Taubaté. Isenção de 
taxa de inscrição em concurso público a quem comprove estar desempregado. 
Obrigatoriedade de constar no edital essa circunstância. Inconstitucionalidade, por se 
imiscuir em matéria de competência exclusiva do Poder Executivo. Descabimento. Vício de 
iniciativa. Desrespeito aos artigos 5º, caput, 144 e 159, parágrafo único da Constituição do 
Estado. Ação procedente.” (ADI 20648561720158260000 – São Paulo – Órgão Especial – 
Relator Borelli Thomaz – 29/07/2015 – Votação Unânime – Voto nº 22118). 

“Taxa de concurso público - Lei Municipal 8229/15 - Isenção votada pela Câmara Municipal 
a doadores de sangue - Vício de iniciativa arguido pelo Prefeito, que bem por isso vetou a lei 
concessora mas teve o veto rejeitado - Inconstitucionalidade reconhecida, pelas razões 
constantes do corpo do voto - Ação julgada procedente.” (ADI 20384627020158260000 – 
São Paulo – Órgão Especial – Relator Luiz Ambra – 01/07/2015 – Votação Unânime – 
Voto nº 26488) 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL DE RIO 
CLARO nº. 4.404, de 19 de setembro de 2012 - ALTERAÇÃO DE LEI ANTERIOR 
REGULAMENTANDO A UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES (ZONA AZUL) CARACTERIZAÇÃO - VÍCIO 
FORMAL DE INICIATIVA LEGISLATIVA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - Projeto de lei de iniciativa de 
Vereador, aprovado e promulgado pela respectiva Câmara Municipal, com veto do Alcaide 
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de Rio Claro, que modifica a legislação anterior regulamentadora da utilização do 
estacionamento rotativo pago de veículos automotores (Zona Azul) - Introdução da 
gratuidade do estacionamento em vias públicas locais para o período de dez minutos - 
Competência exclusiva do Poder Executivo Municipal - Inconstitucionalidade da Lei 
Municipal de Rio Claro nº. 4.404, de 19 de setembro de 2012, proclamada, à luz dos artigos 
5º, 47, incisos II e XIV, da Constituição do Estado de São Paulo - AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMADA A 
LIMINAR DEFERIDA 'AB INITIO LITIS'” (TJ SP – ADI nº 0229401-46.2012.8.26.0000 
- Órgão Especial - rel. Des. Amado de Faria, j. em 10.04.2013) 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 1.712, de 27-8-2019, do 
Município de Registro, de iniciativa parlamentar, que isenta idosos e pessoas com necessidades 
especiais do pagamento do valor de estacionamento rotativo – Disciplina do uso privativo de 
bem público de uso comum do povo – Usurpação de competência – Ocorrência. Projeto de 
lei. Sanção. A mera vontade do Prefeito Municipal não é juridicamente suficiente para 
convalidar defeitos provenientes do descumprimento da Constituição. Subsistência do vício. 
Estacionamento em vias públicas. Bem de uso comum do povo. Competência legislativa 
privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre gestão administrativa. Vício de iniciativa. 
Matéria que se insere no âmbito da competência legislativa atribuída pela Constituição ao 
chefe do Poder Executivo Municipal. Violação aos arts. 5º, 47, II, XIV e XIX, aplicáveis aos 
Municípios por força do art. 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. 
Inconstitucionalidade reconhecida. Ação procedente." 
(TJSP;  Direta de Inconstitucionalidade 2169387-18.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno; 
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do 
Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 10/12/2019) 

 

   A iniciativa de membro do Poder Legislativo para o trato da matéria também 
encontra óbice na Lei Orgânica do Município, especialmente nos artigos 65, incisos IV e V, 
e 93, incisos II e XII, que estabelecem ao Sr. Prefeito Municipal a competência privativa 
para iniciar projetos de lei que tenham por escopo dispor sobre serviços públicos. 
 
   Desta forma, a propositura, por disciplinar atos de competência privativa do 
Chefe do Poder Executivo, não se coaduna com o disposto nos artigos 5º e 47, incisos II, 
XI e XIV, da Constituição do Estado de São Paulo, e arts. 65, incisos IV e V, e 93, inciso 
XIII, da Lei Orgânica do Município. 
 
   Acrescenta-se que o Regimento Interno da Casa estabelece que o impulso 
inaugural para projetos de lei que envolvam matéria financeira ou diminuição de receita é de 
competência privativa do Prefeito Municipal: 

 

Art. 112. Projeto de lei é a proposição que tem por fim regular toda a matéria legislativa de 
competência da Câmara e sujeita à sanção do Prefeito. 

(...) 

§ 2º É da competência exclusiva do Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que: 
I - disponham sobre matéria financeira; 

II - criem cargos, funções ou empregos públicos e aumentem vencimentos ou vantagens 
dos servidores, ressalvados os casos de competência privativa da Câmara; 
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III - importem em aumento de despesa ou diminuição de receita; 
IV - disciplinem o regime jurídico de seus servidores; 
V - disponham sobre o orçamento do Município. (g.n) 

 
    
   Nessa esteira, por qualquer ângulo que se analisa a questão, verifica-se que o 
projeto em tela não preenche os requisitos necessários à sua tramitação, notadamente por 
interferir na atuação administrativa do Prefeito e, em suma, comprometer suas funções de 
organizar, superintender e dirigir a Administração Pública. 
 

   De qualquer maneira, em face dos obstáculos jurídicos que acometem à 
propositura, para que esta não se perca, o Regimento Interno da Câmara Municipal concede 
aos Vereadores a possibilidade de encaminhar a matéria ao Prefeito Municipal por 
intermédio de INDICAÇÃO. 

 
  Ante o exposto, conclui-se que o projeto não reúne condições, sob a ótica 
jurídica, de ser apreciado pelos Senhores Vereadores. 

 
É o parecer. 

 
São José dos Campos, 3 de junho de 2020. 
 
 
 

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 

Sérgio Ricardo Sant’Ana 
Consultor da Assessoria Jurídica 
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