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PARECER Nº 1651/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0385/18. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Gilson Barreto, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de instalação de vasos sanitários infantis nos banheiros adultos de 
shopping centers e estabelecimentos similares, e dá outras providências. 

Segundo o projeto, ficam os shopping centers e demais estabelecimentos similares 
(públicos ou privados), localizados no Município de São Paulo, obrigados a instalar, pelo 
menos, uma cabine exclusiva com vaso sanitário infantil nos banheiros adultos, masculino e 
feminino. 

A propositura merece prosperar, na forma do substitutivo ao final proposto, como 
veremos a seguir. 

O projeto insere-se no âmbito da competência municipal para legislar sobre assuntos 
predominantemente locais e encontra seu fundamento no poder de polícia administrativa do 
Município, dada a necessidade de proteção do melhor interesse da criança. 

Segundo dispõe o art. 78, do Código Tributário Nacional: 

"Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 
concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos." 

Ao impor a obrigatoriedade da instalação de cabine exclusiva com vaso sanitário 
infantil em shoppings centers e demais estabelecimentos similares nos banheiros adultos 
(femininos e masculinos), a fim de possibilitar uma maior proteção da intimidade e da saúde 
das crianças, denota-se claramente a manifestação do poder de polícia administrativa 
municipal, na modalidade polícia das construções, a qual, segundo Hely Lopes Meirelles "se 
efetiva pelo controle técnico-funcional da edificação particular, tendo em vista as exigências de 
segurança, higiene e funcionalidade da obra segundo a sua destinação. (...) O regulamento das 
construções urbanas, ou seja, o Código de Obras e normas complementares, deverá 
estabelecer minuciosamente os requisitos de cada modalidade de construção (residencial, 
comercial, industrial etc.), objetivando a segurança, a higiene, a funcionalidade e a estética da 
obra, em harmonia com a planificação e o zoneamento da cidade. Dentre as exigências 
edilícias, são perfeitamente cabíveis as que se relacionam com a solidez da construção, altura, 
recuos, cubagem, aeração, insolação, coeficientes de ocupação, estética das fachadas e 
demais requisitos que não contrariem as disposições da lei civil concernentes ao direito de 
construir." (In, Direito Municipal Brasileiro, Ed. Malheiros, 6ª Ed., p. 352). 

Ademais, não se pode olvidar que no tocante ao exercício das atividades econômicas, 
as quais regem-se pelos princípios da livre concorrência, da livre iniciativa e da propriedade 
privada, embora seja permitido ao Estado, via de regra, a intervenção indireta, em que ele 
como agente regulador exerce as funções de fiscalização, incentivo e planejamento (art. 174, 
"caput", da Constituição Federal), deve este mesmo Estado pautar sua atuação levando em 
consideração outros princípios constitucionais igualmente importantes expressos no art. 170, 
dentre eles justamente o da função social da propriedade (inciso III). 

Vejamos abaixo o entendimento de Marçal Justen Filho: 
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"A função social da propriedade está expressamente determinada no art. 5º, inciso 
XXIII, da Constituição (...) O regime jurídico geral da propriedade privada é produzido pelas 
normas privatísticas, de natureza civil e comercial. Essas normas são editadas pela União, no 
exercício de competência legislativa privativa (Constituição Federal, art. 22, I). Mas é 
assegurada competência comum para os entes políticos (União, Estados-membros, Distrito 
Federal e Municípios) produzirem, sob regime de direito público, a harmonização das 
faculdades inerentes ao domínio com os interesses coletivos e a realização dos direitos 
fundamentais (...) Todas essas competências administrativas dependem da edição de leis. Em 
alguns casos, a competência legislativa é de titularidade exclusiva da União. Assim se passa 
no caso de desapropriação (art. 22, II). No entanto, há competências legislativas comuns entre 
União, Estados e Distrito Federal, previstas no art. 24. Tal ocorre em matéria de direito 
urbanístico (art. 24, I), meio ambiente (inc. VI), proteção ao patrimônio histórico e cultural (inc. 
VII). Lembre-se de que a discriminação constitucional de competências não elimina a 
competência legislativa municipal, no tocante a assuntos de interesse local (art. 30, I) (...) 
Portanto, é possível afirmar que o regime jurídico da propriedade privada é delineado de modo 
genérico pelo direito privado, mas também é integrado por normas específicas de direito 
público, produzidas pelos entes políticos, que impõem limites às faculdades de usar, fruir e 
dispor dos bens visando à preservação e à realização de valores de interesse coletivo." 
(grifamos) (In, Curso de Direito Administrativo, Editora Saraiva, 4ª Ed., p. 512/513) 

Com efeito, com fundamento no poder de polícia das construções, na competência do 
Município para disciplinar assuntos de interesse local e na competência suplementar para 
legislar sobre Direito Urbanístico (art. 24, inciso I, c/c art. 30, incisos I e II, da Carta Magna), 
pode o Município legislar no sentido de obrigar shopping centers e estabelecimentos similares 
a disponibilizar cabine exclusiva com vaso sanitário infantil nos banheiros adultos. 

Assim entendeu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos arestos 
reproduzidos abaixo: 

"Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.809, de 18 de setembro de 2015, do 
Município de São José do Rio Preto. Direito a acessibilidade das pessoas ostomizadas aos 
banheiros de uso público, mediante a instalação de equipamentos adequados para a sua 
utilização. Impossibilidade de utilização de Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade 
Fiscal como parâmetro de controle. Não ocorrência de ofensa à regra da separação dos 
poderes. Norma de caráter geral que estabeleceu diretrizes para a implementação de 
adaptações para garantir acessibilidade de pessoas ostomizadas, deixando a cargo do Poder 
Executivo seu planejamento, regulamentação e concretização. Inexistência de vício de 
iniciativa: o rol de iniciativas legislativas reservadas ao chefe do Poder Executivo é matéria 
taxativamente disposta na Constituição Estadual. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
Ausência de ofensa à regra contida no art. 25 da Constituição do Estado. A falta de previsão 
orçamentária não implica a existência de vício de constitucionalidade, mas, apenas, a 
inexequibilidade da lei no exercício orçamentário em que aprovada. Possibilidade de 
remanejamento ou complementação orçamentária, bem como postergação do planejamento 
dos novos gastos para o exercício orçamentário subsequente. Ação julgada improcedente, 
cassada a liminar deferida." (TJ SP. ADI nº 2211204-04.2015.8.26.0000. J. 02.03.2016. Rel. 
Des. 02.03.2016) 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei nº 13.435, de 13 de fevereiro de 
2015, do Município de Ribeirão Preto. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos 
que especifica possuir, instalar ou adaptar equipamento sanitário adequado ao uso infantil. Não 
ocorrência de ofensa à regra da separação dos Poderes Alegação de vício de iniciativa. 
Inexistência. Rol de iniciativas legislativas reservadas ao chefe do Poder Executivo é matéria 
taxativamente disposta na Constituição Estadual. A iniciativa parlamentar não ofende o 
disposto nos artigos 5º e 47, incisos II e III, todos da Constituição Estadual, por não veicular 
matéria inserida na reserva da Administração nem na reserva de iniciativa legislativa do Chefe 
do Poder Executivo. A norma local não cria obrigações para o Poder Executivo, estabelecendo 
deveres a particulares Descabida, portanto, a alegação de ofensa aos artigos 25 e 174 da 
Constituição do Estado. Aplicação da denominada interpretação da lei conforme a Constituição, 
de modo a restringir a norma apenas aos estabelecimentos particulares. Pedido improcedente, 
ressalvada a interpretação conforme ao artigo 1º, da Lei nº 13.435, de 13 de fevereiro de 2015, 
do Município de Ribeirão Preto. (TJ SP. ADI n° 2003222-83.2016.8.26.0000. Rel. Des. Ricardo 
Anafe. J. 13.04.2016)" 
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Nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de lei municipal de Ribeirão Preto 
que obriga a instalação de equipamentos sanitários adequados ao uso infantil em 
estabelecimentos comerciais e prédios voltados ao atendimento principalmente, de famílias ou 
destinados a crianças, bem como 'shopping centers', hipermercados, magazines, restaurantes 
e feiras de eventos, o Relator esclarece não haver óbice na determinação proposta pela lei 
nem mesmo em banheiros públicos, estando de acordo com o quanto decidido pelo Supremo 
Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (ARE 
878.911. Tema 917): 

"Portanto, a norma combatida, ao dispor em âmbito municipal, sobre a 
instalação/adaptação de equipamentos sanitários adequados ao uso infantil em banheiros de 
uso público, nada mais fez do que exercer sua competência constitucional para suplementar a 
legislação federal existente sobre o tema, no sentido de adequá-la à realidade local (artigo 30, 
inciso II, da Constituição Federal)." 

Por outro lado, o projeto visa garantir o princípio da proteção integral da criança, 
amparado pelo art. 227, da Constituição Federal, e pelo art., da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão." 

"Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade." 

Importante acrescentar que o projeto estabelece uma regra de interesse local, 
suplementando a legislação federal de proteção da criança (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), mas inova, não sendo apenas uma repetição, o que a tornaria despicienda. No 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade já apresentada acima, em caso bastante 
similar, o Tribunal de Justiça do Estado decidiu: 

"Nesse quadro, a lei debatida estabelece a obrigação de adaptação de instalações 
sanitárias dos estabelecimentos comerciais de acesso público ao uso infantil (artigo 1º). Assim, 
a matéria por ela tratada, diferentemente do quanto alegado na inicial, não se encontra prevista 
na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 ("Estatuto da Criança e do Adolescente"), que 
dispõe sobre a proteção especial dispensada à criança e ao adolescente." (TJ SP. ADI n° 
2003222-83.2016.8.26.0000. Rel. Des. Ricardo Anafe. J. 13.04.2016)" 

Observe-se, por oportuno, que, a despeito da matéria contida na propositura não 
encontrar óbices quanto à legalidade ou constitucionalidade, caberá às Comissões de mérito 
pertinentes a manifestação quanto à oportunidade e conveniência da pretensão veiculada no 
projeto. 

Por fim, versando o projeto de lei sobre matéria correlata ao Código de Obras e 
Edificações, é obrigatória a convocação de pelo menos duas audiências públicas durante a sua 
tramitação pela Câmara, nos termos do artigo 41, inciso VII, da nossa Lei Orgânica, 
dependendo sua aprovação do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, em respeito 
à determinação contida no artigo 40, parágrafo 3º, incisos II e XII, do citado diploma legal. 

Todavia, é necessária a apresentação de Substitutivo visando adequar o projeto à 
técnica legislativa prevista na Lei Complementar n° 95/98, notadamente a fim de definir com 
precisão os estabelecimentos destinatários da norma, adotando-se a lógica da Lei n° 16.402, 
de 22 de março de 2016, que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo, critério 
sujeito à revisão da Comissão de mérito. 

Ante o exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos PELA LEGALIDADE 
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SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0385/18. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de vasos sanitários infantis nos banheiros 
de shopping centers e estabelecimentos similares, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Ficam os shopping centers e demais estabelecimentos similares, públicos ou 
privados, localizados no Município de São Paulo, obrigados a instalar, no mínimo, uma cabine 
exclusiva com vaso sanitário infantil nos banheiros, masculino e feminino. 

§1° Entende-se por estabelecimentos similares os centros de compras e comércio 
varejista com dimensão superior a 2.000 m² (dois mil metros quadrados) de área construída 
computável. 

§ 2° A instalação deverá ser feita em todos os banheiros do estabelecimento, sendo 
obrigatória, no mínimo, uma cabine exclusiva com vaso sanitário infantil por banheiro. 

Art. 2º Caso o estabelecimento disponha de banheiros infantis, em todos os 
pavimentos, em número igual ou superior ao de banheiros destinados ao uso de adultos, não 
se aplica o disposto nesta Lei. 

Art. 3º Os shoppings centers e estabelecimentos similares deverão se adequar ao 
disposto nesta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de sua 
regulamentação. 

Art. 4° A infração ao disposto nesta Lei acarretará as seguintes sanções: 

I - advertência, na primeira infração; 

II - multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), na hipótese de reincidência; 

III - multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), na segunda reincidência, 
aplicando-se o acréscimo de 20% (vinte por cento) a cada reincidência subsequente. 

§ 1º Entende-se por reincidência a prática de nova infração dentro do prazo de 1 (um) 
mês, contado da data em que se tornar definitiva, administrativamente, a penalidade relativa à 
primeira infração. 

§ 2º A multa de que trata este artigo será atualizada anualmente pela variação do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste 
índice, será aplicado outro que venha a substituí-lo. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 31/10/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

André Santos - PRB 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS - Relator 

Edir Sales - PSD 

João Jorge - PSDB 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/11/2018, p. 105 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

