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JUSTIFICATIVA - PL 0837/2017 
A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) autorizou, por meio da Resolução nº 400, 

de 13 de dezembro de 2016, as companhias aéreas a cobrar taxas para o despacho de 
bagagens. A norma vale para voos domésticos e internacionais. Diante disto, muitas 
companhias passaram a cobrar, o que levou muitos consumidores a optar por não despachar 
bagagem. Quem escolhe pagar ainda tem o limite de peso por volume transportado. 

O presente Projeto de Lei, portanto, tem como objetivo possibilitar ao consumidor saber 
o peso da sua bagagem antes de chegar ao aeroporto. Assim. torna-se mais justa a regra para 
ele. 

Destaca-se que o custo da aquisição das balanças não prejudica os alojamentos, 
hotéis, pousadas e estabelecimentos similares. 

Ressalta-se, ainda, que a matéria é da competência do Município, segundo a norma do 
art. 13.I,.e a iniciativa do vereador tem amparo legal nos termos da Lei Orgânica do Município 
de São Paulo (LOM). A saber: 

Art. 13 - Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado 
no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente: (Alterado 
pela Emenda 05/91) 

I - legislar sobre assuntos de interesse local: 

O Supremo Tribunal Federal (STF) já entendeu1 que cabe ao Município legislar sobre 
Direito do Consumidor quando se trata de dispositivo que cuide de sua proteção no âmbito 
local, o que não se confunde com as atividades-fim dos estabelecimentos comerciais. 

Quanto aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência previstos no art. 170 da 
Constituição Federal, o Projeto está de acordo com a função regulamentadora da iniciativa 
privada. 

Diante da importância da Lei e de sua constitucionalidade, expostas acima, solicito aos 
pares a aprovação deste Projeto de Lei. 
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