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PARECER Nº 745/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0837/17. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Conte Lopes, que obriga 
alojamentos, hotéis, pousadas e estabelecimentos similares localizados no Município de São 
Paulo a disponibilizar gratuitamente balança para hóspedes pesarem bagagem. 

A iniciativa dispõe, ainda, que as balanças devem ser disponibilizadas aos hóspedes 
quando solicitado, e deve ser afixada na recepção, em local visível, placa informando sobre a 
oferta da balança, de modo a divulgar a lei. 

Sob o aspecto estritamente jurídico o projeto reúne condições para prosseguir em 
tramitação, eis que apresentado no regular exercício da competência legislativa desta Casa. 

Com efeito, matéria de fundo veiculada no projeto é a proteção dos consumidores, 
inserida na competência legislativa suplementar do Município, nos termos do art. 24, V e 30, II 
da Constituição Federal. 

A previsão de disponibilização de balanças é medida que permite aos consumidores 
saber previamente o peso de suas bagagens e, consequentemente, se terão que incorrer em 
despesas extras em razão de ultrapassagem do limite de peso fixado. 

Desta forma, determinar que os estabelecimentos listados no projeto - os quais podem 
ser enquadrados como fornecedores inseridos na cadeia dos serviços turísticos - 
disponibilizem balanças aos consumidores que se utilizam de seus serviços de hospedagem é 
medida que se reveste de razoabilidade, configurando uma utilidade aos consumidores sem 
caracterizar ônus desmedido aos fornecedores e nem desrespeito à livre iniciativa, que, a par 
de ser um dos fundamentos da ordem econômica, deve observar, dentre outros, o princípio da 
defesa do consumidor, nos estritos termos do art. 170 da Constituição Federal. 

O projeto, portanto, revela o exercício da competência legislativa do Município para, 
suplementando a legislação já existente, estabelecer normas que protejam mais eficazmente o 
direito dos consumidores, sendo que no caso concreto o fato da cidade de São Paulo ser 
destino diário de inúmeras viagens reforça a adequação da medida sob o prisma do interesse 
local. 

Corroborando o quanto exposto, vale destacar a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal acerca da possibilidade de edição de normas de proteção ao consumidor pelos 
Municípios, ilustrada pelos julgados abaixo transcritos: 

"Não há usurpação de competência da União para legislar sobre direito comercial e 
comércio interestadual porque o ato normativo impugnado buscou, tão somente, assegurar a 
proteção ao consumidor. Precedente deste Tribunal (ADI 1.980, Rel. Min. Sydney Sanches) no 
sentido de que não invade esfera de competência da União, para legislar sobre normas gerais, 
lei paranaense que assegura ao consumidor o direito de obter informações sobre produtos 
combustíveis." (ADI nº 2.832-4/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 

"Em matéria de proteção à saúde e de defesa do meio ambiente, a competência 
legislativa é concorrente, a teor do art. 24, VI e XII, da Constituição. De outro lado, também, a 
defesa da saúde, conforme estabelece o art. 196 da Carta Magna é competência do Estado 
genericamente compreendido. Portanto, não é apenas da União, mas também dos Estados-
membros, do Distrito Federal e dos Municípios. Por fim, como bem ressaltei, em voto oral, 
quando do julgamento da ADI 3.937-MC/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, ‘tenho defendido, não 



apenas em sede acadêmica, mas também em algumas decisões que proferi já na Corte 
Estadual a qual pertenci, como também tive oportunidade de manifestar esse entendimento 
nesta Suprema Corte, no sentido de que, em matéria de proteção do meio ambiente e em 
matéria de defesa da saúde pública, nada impede que a legislação estadual e a legislação 
municipal sejam mais restritivas do que a legislação da União e a legislação do próprio Estado, 
em se tratando dos municípios’." (ADPF nº 109, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. DJ 
22/04/2009, grifamos). 

"O Município pode editar legislação própria, com fundamento na autonomia 
constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30, I), com o objetivo de determinar, às instituições 
financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos serviços bancários 
(clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionar-lhes segurança (tais como portas 
eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a propiciar-lhes conforto, mediante oferecimento de 
instalações sanitárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou, ainda, colocação de 
bebedouros. Precedentes." (AI 347.717 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 31-5-2005, 2ª T, DJ de 
5-8-2005. RE 266.536 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 17-4-2012, 1ª T, DJE de 11-5-2012). 

Ementa: Estabelecimentos Bancários - Competência do Município, para, mediante lei, 
obrigar as instituições financeiras a instalar, em suas agências, dispositivos de segurança - 
Inocorrência de usurpação da competência legislativa federal - Recurso Improvido. 

O Município dispõe de competência, para, com apoio no poder autônomo que lhe 
confere a Constituição da república, exigir, mediante lei formal, a instalação, em 
estabelecimentos bancários, dos pertinentes equipamentos de segurança, tais como, portas 
eletrônicas ou câmaras filmadoras, sem que o exercício dessa atribuição institucional, fundada 
em título constitucional específico (CF, art. 30, I), importe em conflito com as prerrogativas 
fiscalizadoras do Banco Central do Brasil (Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no 
RE nº 312.050/MT. Relator Min. Celso de Mello. DJ 5-4-05). 

Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 23/05/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/05/2018, p. 83 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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