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JUSTIFICATIVA - PL 0282/2018 
PL dispõe sobre a proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, 

narguilés, ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco nas escolas 
públicas e privadas da Cidade de São Paulo, e dá outras providências. 

No tocante ao prisma jurídico e constitucional, deve o projeto prosperar, tendo em vista 
que se trata de típica manifestação do poder de polícia administrativa acerca de matéria 
inserida na competência municipal, na qual se permite a limitação dos direitos e liberdades 
individuais em prol do interesse coletivo. 

Assim, o PL apenas traça o contorno do direito ao consumo de produtos fumígenos em 
locais de frequência coletiva, tendo em vista a garantia do bem-estar coletivo, e não implicou o 
sacrifício total do exercício do direito em questão, apenas limitou esse direito nas escolas 
públicas e privadas, local de maior aglomeração de crianças, adolescentes e jovens, 
considerando que somente prevê que nesses locais não será permitida a utilização. 

Destarte, nos termos dos artigos 24, XII e 30, I e II da Constituição Federal, podem 
legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde a União, os Estados, Distrito 
Federal e também os Municípios, para suplementar a legislação federal e estadual no que 
couber, dentro dos limites do predominante interesse local. 

Nesse diapasão, o próprio STF já sedimentou o entendimento de que havendo conflito 
entre normas no âmbito da competência concorrente, deve prevalecer a norma mais restritiva 
como forma de melhor garantir o direito em questão, no que concerne à proteção ao meio 
ambiente e defesa da saúde pública. 

Assim, embora o projeto em apreço cuide de situação mais restritiva em relação às 
Leis 14.805/08 (lei municipal) e 9294/96 (lei federal) e 13.541/09 (lei estadual) deve o projeto 
prosperar posto que além de mais protetiva regula assunto de interesse local. 

Por todas as razões jurídicas acima expostas e tendo em vista a importância social do 
assunto abordado por esse PL, conto com o apoio dos Nobres. 
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