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Acrescenta parágrafo ao art.1° da Lei n°12.632, de
06 de maio de 1998, para estender a exclusão da
restrição de circulação de veículos aos juizes de
paz que atuem nos cartórios de registro civil no
Município de São Paulo.

i

I

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art.1° O art. 1o da Lei n°12.632, de 06 de maio de 1998, passa a

vigorar acrescido do parágrafo..., com a seguinte redação:
“Art.1°..........................................................................................................
Parágrafo... A exclusão da restrição quanto à circulação de veículos de
que trata o caput aplica-se aos juizes de paz que atuem nos cartórios de
registro civil no Município de São Paulo, comprovado o exercício dessa
atividade profissional por declaração do respectivo Cartório.

Art.2° As despesas com a execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art.3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das sessões, 5 de fevereiro de 2020.
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
JUSTIFICATIVA
O Juiz de Paz desenvolve atividades de suma importância ao
desenvolvimento social da comunidade paulistana.

Seu papel de pacificação junto a sociedade é relevante e demanda

deslocamentos constantes em atendimento a diligências em hospitais, presídios,
fóruns, etc.
É um serviço essencialmente de utilidade pública.
A atividade de juiz de paz é imprescindível, pois ele se incumbe da realização

de atos preparatórios e de informação, bem como de execução, emanados pela

Justiça de Paz, que na maioria das vezes se realiza em locais distintos, justificando a
prerrogativa que se busca estender a eles, reconhecendo a grande importância de

suas atividades e oferecendo celeridade às suas demandas.
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