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PARECER Nº 1496/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0195/2011.  
O projeto de lei, do nobre Vereador David Soares (PSD), dispõe sobre o 
atendimento nas redes bancárias no Município de São Paulo, e dá outras 
providências.  
De acordo com a propositura, o atendimento a clientes e usuários das redes 
bancárias no município de São Paulo deverá ser feito em áreas isoladas nos caixas 
de serviços de saques e pagamentos dos bancos.  
O cliente ou usuário deverá ser atendido em área adequada possibilitando que os 
serviços no caixa sejam exclusivos e reservados apenas aos funcionários do banco 
e ao(s) atendido(s). Ficará a critério de cada rede bancária estabelecer os limites e 
como será a área isolada para atendimento nos caixas dos bancos, podendo a área 
ser de isolamento parcial ou total, desde que desses limites não haja visualização 
externa do serviço que se realiza.  
Depreende-se da justificativa do autor, que a medida tem por finalidade 
proporcionar segurança e bem estar à população, haja vista a necessidade dos 
usuários de serviços bancários de maior privacidade e tranquilidade para manusear 
dinheiro no interior dessas instituições, pois não são raras as vezes em que a 
pessoa efetua saque de alto valor e se vê impedido de contar e conferir o dinheiro 
naquele momento, por medo de estar sendo observada para ser assaltada após sua 
saída do banco.  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
posicionou-se pela constitucionalidade e legalidade mediante apresentação de um 
substitutivo inserindo multa pelo descumprimento das disposições legais.  
Em face do exposto e considerando que o projeto se propõe a proteger a 
integridade física dos cidadãos paulistanos que se utilizam de serviços bancários no 
interior desses estabelecimentos, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade 
Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é favorável à aprovação do projeto nos 
termos do substitutivo da Comissão de Constituição Justiça e Legislação 
Participativa.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
gastronomia, em 19/09/2012.  
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