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PARECER Nº 1378/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0186/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que impõe 
aos hotéis do município de São Paulo a obrigatoriedade de disponibilizar cofres aos clientes. 

De acordo com a propositura, o descumprimento das normas que se pretende instituir 
acarretará penalidade, nos termos da regulamentação a ser editada pelo Poder Executivo. 

A justificativa informa que o projeto possui o escopo de proporcionar maior sensação 
de segurança aos hóspedes. 

Apesar de seus méritos, sob o ponto de vista jurídico, o projeto não reúne condições 
para prosseguir em tramitação, uma vez que implica indevida ingerência do Poder Público no 
âmbito da atividade econômica privada, com ofensa aos princípios constitucionais da livre 
iniciativa e livre concorrência. 

Do fundamento da livre iniciativa decorre a liberdade do particular em relação ao 
Estado na condução das atividades econômicas, a este competindo, como agente normativo e 
regulador da atividade econômica, exercer as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este meramente indicativo para o setor privado, nos termos do artigo 174 
da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Consoante ensina Manoel Gonçalves Ferreira Filho (in Direito Constitucional 
Econômico, Ed. Saraiva, 1990), a interpretação do artigo 174 da Constituição da República à 
luz dos princípios estabelecidos no seu artigo 170, leva à conclusão que o ordenamento 
constitucional admite a ingerência estatal para reprimir o abuso do poder econômico, que 
afasta a livre concorrência, e o lucro arbitrário, cabendo-lhe planejar a economia, incentivar e 
fiscalizar a atuação privada, para normatizar e regular a economia. 

Nesse passo, o Estado se apresenta como agente normativo e regulador da atividade 
econômica, compreendendo, para tanto, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
caracterizando, nas lições de José Afonso da Silva (in Curso de Direito Constitucional Positivo, 
Ed. Malheiros, 11ª Ed., p. 738), o Estado regulador, o Estado promotor e o Estado planejador 
da atividade econômica. No presente caso concreto, não há livre concorrência que precise ser 
preservada ou abuso do poder econômico que precise ser reprimido, tornando-se descabida a 
interferência do Poder Público. 

De se destacar, demais disso, que a atividade econômica explorada por hotéis, 
pousadas e estabelecimentos análogos não possui como objeto a guarda de bens e valores. 
Esta, via de regra, é explorada por casas bancárias e instituições financeiras. 

Isto posto, não há que se falar que a medida teria simplesmente o condão de 
proporcionar maior segurança ao cidadão enquanto consumidor dos serviços prestados por 
hotéis. 

Com efeito, o desenvolvimento da atividade de hotelaria não implica, ipso facto, risco 
de roubos e furtos no interior da hospedagem. Assim, a obrigação que se pretende impor às 
empresas do seguimento, por meio do presente projeto de lei, não constitui uma garantia à 
segurança do consumidor. Implica, isto sim, a imposição de fornecimento de um serviço 
adicional. Esse serviço adicional, a priori, não está previsto no contrato firmado entre o 
fornecedor do serviço e o consumidor, inobstante em muitos casos seja oferecido como 
cortesia ou com o respectivo valor adicionado aos preços praticados. 
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Nesse diapasão, a lei que impõe a prestação de um serviço adicional não contratado 
deve ser considerada inconstitucional, por violar o princípio da livre iniciativa. 

O E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso análogo, pacificou a sua jurisprudência 
por meio do Tema de repercussão geral nº 525, originado do julgamento do RE. 839.950, e 
redigido da seguinte maneira: 

São inconstitucionais as leis que obrigam os supermercados ou similares à prestação 
de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao princípio da 
livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da Constituição). 

Ante o exposto, somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 28/08/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/08/2019, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


