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PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO AO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 11/2022 QUE “INSTITUI A EXTENSÃO TEMPORÁRIA DE 

PASSEIOS POR MEIO DA INSTALAÇÃO DE PARKLETS NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 

 

INTRÓITO 

 

    Trata-se de proposição dispondo sobre a autorização de instalação de 

equipamento denominado “parklet”, no âmbito do município. 
 

  Considerando a atribuição regimental prevista na alínea “a”, do inciso I, 

do art. 871, a proposição foi distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

pelo que emite-se o seguinte parecer: 

 

 FUNDAMENTAÇÃO 

 

    Conforme se extrai do art. 1º da proposição, seu objetivo é a 

autorização para a instalação e o uso de extensão temporária de passeio público 

denominado parklet. 
 

  “Os parklets consistem em uma extensão da calçada e, normalmente, 

são restritos ao tamanho máximo de duas vagas de estacionamento. Eles são feitos 

de material não permanente, ou seja, de modo que podem ser removidos do local. O 

objetivo dos parklets é ser uma área de lazer onde as pessoas podem sentar, ler, 

conversar, relaxar e mais, como uma pequena praça. Como é um espaço público, ele 

pode ser usado por qualquer pessoa.”2 
 

    “A ideia inicial dos primeiros parklets surgiu em São Francisco, nos 

Estados Unidos. No Brasil, eles surgiram de forma tímida em São Paulo e se 

espalharam para outras cidades, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Para uma 

área densamente urbanizada, eles são como um refúgio, um lugar de lazer em meio 

ao cotidiano conturbado.”3 
 

    Destarte, pode-se verificar que parklets “são nada mais que ocupações, 

por algum tempo, de uma ou duas vagas de estacionamento de carros, 

transformadas em um cantinho de convivência, lazer e uma área ligada à natureza.”4 

 
1 o aspecto constitucional, legal e regimental dos projetos, salvo exceções regimentais; 
2 https://blogdaarquitetura.com/entenda-o-que-sao-os-parklets/ 
3 idem 
4 https://parkletbrasil.com/parklet/ 
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    Pois bem, a instalação dos parklets implica na ocupação de bem público 

de uso comum do povo, que são os logradouros (ruas, avenidas, praças etc). 
 

    Regra geral, os bens públicos devem ser utilizados para a finalidade a 

que se destinam; entretanto, atendido o interesse público, por questão de 

conveniência e oportunidade, a Administração Pública pode consentir o uso ao 

particular, através da concessão, da permissão ou da autorização.5 
 

  O procedimento para a instalação dos parklets em bem de uso comum 

do povo está previsto no Capítulo I, da proposição. 
 

    De acordo com o inciso I, do art. 30, da Constituição da República, 

compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com 

reprodução no art. 16, da Lei Orgânica Municipal.  
 

    Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se não 

aquele interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o 

afete de modo mais direto e imediato.6  
 

     A matéria de fundo veiculada na proposição é o estabelecimento de 

regras gerais acerca da utilização de bem público, mediante a instalação do 

equipamento denominado parklet.  
 

    Neste sentido a propositura encontra fundamento no Poder de Polícia 

da Administração, estabelecendo parâmetros que deverão ser observados pelo 

Executivo caso ele decida efetivar a permissão concretamente.  
 

    Segundo ensinamento de Hely Lopes Meirelles: 
 

“Compete ao Município a polícia administrativa das atividades urbanas em 

geral, para a ordenação da vida da cidade. Esse policiamento se estende a todas 

as atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua localização até a 

instalação e funcionamento (...) Para esse policiamento deve o Município indicar 

o proceder do administrado, regulamentar a fiscalização e cobrar as taxas 

estabelecidas por lei. Nessa regulamentação se inclui a fixação de horário do 

comércio em geral e das diversificações para certas atividades ou 

estabelecimentos, bem como o modo de apresentação das mercadorias, utilidades 

e serviços oferecidos ao público.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Imperioso destacar que a matéria veiculada na proposição é de 

iniciativa geral, competindo ao Prefeito e ao Vereador: 
 

5 Art. 195 – O uso dos bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, quando houver 
interesse público devidamente justificado (Lei Orgânica do Município de Luz) 
6 Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841 
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Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei municipal de São José do Rio Preto 

que dispõe sobre a instalação e o uso de extensão temporária de passeio 

público, denominada "parklet". Ausência de inconstitucionalidade formal ou 

material. Matéria não prevista no rol taxativo de assuntos reservados à 

iniciativa legislativa do Prefeito Municipal. Norma tutela o interesse coletivo da 

comunidade local prevendo somente condições mínimas e gerais, a serem 

observadas para que, eventualmente, se autorize a ampliação de passeios 

públicos, sem que isso represente qualquer ingerência nas atribuições do 

Poder Executivo. Própria lei impugnada prevê que a instalação do "parklet" 

depende de requerimento a ser submetido ao órgão municipal competente, 

sem predefini-lo. Texto legal não respalda a afirmação ou presunção de que 

foram criadas novas atribuições a órgãos específicos da administração. Pedido 

julgado improcedente. (TJ SP. ADI n° 2252720-33.2017.8.26.0000. Rel. Des. 

Márcio Bartoli.) 
 

    A fim de complementar a proposição esta Comissão propõe as 

seguintes emendas modificativas: 
 

 

 

1) O § 2º, do art. 5º passa a ter a seguinte redação: 

§ 2º - O comprimento previsto no inciso I, do parágrafo anterior, para todos 

os efeitos, não poderá ultrapassar a testada do imóvel onde ocorrerá a 

instalação, podendo, excepcionalmente, ocupar frente total ou parcial de 

imóvel vizinho, mediante expresso consentimento do proprietário. 

 

2) O art. 20 passa a ter a seguinte redação: 
 

Art. 20. A taxa de uso e ocupação do solo para fins de manutenção do 

parklet de que trata o art. 9º desta lei complementar corresponde a 10 (dez) 

Unidades Fiscais do Município de Luz, que será paga anualmente pelo 

mantenedor. 

 

CONCLUSÃO 
 

Parklets, “em síntese, são mini praças que ocupam o lugar de uma ou 

duas vagas de estacionamento em vias públicas. São uma extensão da calçada que 

funcionam como um espaço público de lazer e convivência para qualquer um que 

passar por ali. Podem possuir bancos, mesas, palcos, floreiras, lixeiras, paraciclos, 

entre outros elementos de conforto e lazer.”7 
 

    A proposição atende ao disposto no art. 289, inciso III, da Lei Orgânica, 

in verbis: 

 
7 https://soulurbanismo.com.br/o-que-e-parklet-2/ 
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Art. 289 – O plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade e a 

garantia do bem-estar de sua população objetivos da política urbana 

executada pelo Poder Público, serão assegurados mediante: 

(...) 

III – distribuição espacial adequada da população, das atividade socio-

econômicas, a infraestrutura básica e dos equipamentos urbanos e 

comunitários; 

 

    Pelo exposto e, no desempenho de seu múnus regimental, a Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação, através de seus membros, emite parecer favorável 

à aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 11/2022, juntamente com as 

emendas propostas. 
 

  Sala das sessões, 23 de junho de 2022. 

 
  MANOEL DIAS DA SILVA - Manoel da Cooperativa 

Presidente da CLJRF 

 
          SIMONE CARDOSO DA SILVA - Simone Protetora   

                                                                                  Secretária da CLJRF 

 
ADRIANO APARECIDO FIDELES - Makito 

 Membro da CLJRF 
 
 
 

➢ Parecer emitido com o assessoramento do departamento jurídico da 
Câmara Municipal de Luz.8 

               ______________________ 
Assessoria Jurídica 

Mateus Botinha Oliveira 
OAB/MG 78.477 

 
8 Art. 108 – As comissões contarão com assessoramento específico, em especial, com o departamento jurídico da casa. 


