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DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS
AGÊNCIAS BANCÁRIAS DISPONIBILIZAREM
BEBEDOUROS E BANHEIROS DE UTILIZAÇÃO
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ DECRETA:

 

Art. 1º - Torna-se obrigatória, no âmbito do Estado do Ceará, a disponibilização, nas agências bancárias,
de bebedouros e banheiros de utilização pública, separado por sexo e com dependências próprias às
pessoas com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.

 

Art. 2º - A utilização dos banheiros públicos de que trata esta lei será gratuita, vedada qualquer tipo de
restrição à sua utilização.

 

Art. 3º - As agências bancárias têm o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação
desta Lei, para se adaptarem às suas disposições.

 

Art. 4º - O descumprimento das disposições contidas nesta Lei acarretará ao infrator a imposição de multa
no valor de 10 (dez) Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará - UFIR/CE, aplicada a cada dia de
atraso.

 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANDRÉ FERNANDES

DEPUTADO ESTADUAL

 

JUSTIFICATIVA

 

Algumas pessoas estão familiarizadas com as facilidades proporcionadas rápido avanço do mundo digital.
Contudo, os excluídos desse mundo digital tornam-se ainda frequentadores assíduos das agências
bancárias e são obrigados a conviverem com o desconforto que elas proporcionam.

Nossa preocupação não cai sobre aqueles que possuem contas recheadas, pois esses têm sua visita
agendada e recepção digna de cliente. O que nos preocupa é dar dignidade à maior parte da clientela que
vai ao banco pagar uma conta de luz, receber sua aposentadoria, sacar seu salário mínimo, etc. Refiro-me
a idosos, gestantes, mães com crianças de colo, deficientes físicos ou portadores de algum tipo de
enfermidade, pessoas essas que não apresentam nenhuma condição de interromper suas necessidades
fisiológicas por uma hora ou mais.

Por outro lado, o lapso temporal à espera de atendimento gera fome e sede, principalmente para aqueles
que moram no interior do Estado e se deslocam da zona rural para zona urbana logo cedo, e não dispõem
de nenhuma residência ou localidade para acolhê-los e satisfazer tais necessidades.

Vale ressaltar que as agências bancárias representam um setor altamente lucrativo e, sem dúvida, dispõem
de recursos necessários para atender a simples exigência disposta nesta proposição.

Imperioso destacar que a presente proposta não visa violar a iniciativa privada das instituições bancárias,
mas sim, proporcionar utensílios básicos para os consumidores que esperam por horas e horas em filas a
espera de atendimento.

Portanto, certo de estar oferecendo instrumento importante para proporcionar o mínimo de dignidade aos
usuários de agências bancárias e ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão
da importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da
presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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EVANDRO LEITAO_
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Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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PROJETO DE LEI Nº 00437/2019

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS
DISPONIBILIZAREM BEBEDOUROS E BANHEIROS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 

 

PARECER

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o PROJETO DE LEI Nº 00437/2019, de autoria da Excelentíssimo
Senhor DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das Agências
Bancárias disponibilizares Bebedouros e Banheiros de utilização Pública e dá outras providências ”.

 

I - DO PROJETO

 

Dispõem os artigos da presente propositura:

“Art. 1º - Torna-se obrigatória, no âmbito do Estado do Ceará, a
disponibilização, nas agências bancárias, de bebedouros e banheiros de
utilização pública, separado por sexo e com dependências próprias às
pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida.
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Art. 2º - A utilização dos banheiros públicos de que trata esta lei será
gratuita, vedada qualquer tipo de restrição à sua utilização.

Art. 3º - As agências bancárias têm prazo de 180   (cento e oitenta) dias,
contados da data de publicação desta Lei, para se adaptarem às suas
disposições.

Art. 4º - O descumprimento das disposições contidas nesta Lei acarretará
ao infrator a imposição de multa no valor de 10 (dez) Unidade Fiscal de
Referência do Estado do Ceará – UFIR/CE, aplicada a cada dia de atraso.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

II - ASPECTOS JURÍDICOS

 

  A , em seu bojo, estabelece o seguinte no que é pertinente a organizaçãoLex Fundamentalis
político-administrativa da República Federativa do Brasil:

 

“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição”.

 

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, :in verbis

 

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição”.

 

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, estabelece em seu artigo 14, inciso I, :ex vi legis

 

“Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno,
exerce em seu território as competências que, explícita ou implicitamente,
não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes
princípios:

(...)

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação;”
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III - DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E DA INICIATIVA DAS LEIS

A competência legislativa diz respeito ao poder de criação de leis, de inovação do mundo jurídico pelo
parto de novo diploma normativo (arts. 22 a 24 da CF/88).

 

Assim é que à União é reservada a competência legislativa para matérias relativas a direito civil,
comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; ou ainda
sobre as diretrizes e bases da educação nacional.[1] Os Estados possuem competência legislativa no que
toca à instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, conforme dispõe o
Parágrafo 3º do Artigo 25 da Carta Política. Aos Municípios, por sua vez, cabe legislar sobre assuntos de
interesse local.[2]

 

No que diz respeito à titularidade das competências, o constituinte fixou um número de matérias em que,
desde logo, tanto a União, como os Estados e o Distrito Federal podem legislar, constituindo-se na
competência legislativa concorrente, disposta no artigo 24 da Constituição Federal. Essas pessoas
políticas podem então legislar sobre direito tributário, financeiro, educação, cultura, ensino e desporto,
dentre outros.

 

Embora possam legislar concorrentemente, nos parágrafos do citado artigo 24 estão regras de ajuste,
determinando que a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, não excluindo a
competência total dos Estados para atender suas peculiaridades, caso aquela não legisle na forma
determinada.

 

Finalmente, diz a Constituição Federal que a superveniência da lei federal sobre normas gerais, suspende
a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário.

 

Deve ser mencionada ainda, conforme ensina José Afonso da Silva, a existência da competência
legislativa suplementar, conferida aos Estados e aos Municípios. No dizer do constitucionalista “... é
correlativa da competência concorrente, e significa o poder de formular normas que desdobrem o
conteúdo de princípios ou normas gerais ou que supram a ausência ou omissão destas (art. 24, §§ 1º ao
4º)”.[3]

 

Também é exemplo da competência legislativa suplementar o art. 30, II, da Constituição Federal, in
: “Compete aos Municípios: suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”.verbis

 

Finalizadas essas considerações sobre federação e competências legislativas, lembramos, com o devido
respeito, que pretendemos mostrar ser a Constituição Federal quem determina qual das pessoas políticas
fará o quê, não podendo uma invadir a seara da outra, aí incluindo as normas fixadas na Constituição
Estadual.
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A proposta é merecedora de aplausos, pois não deixa de atentar aos mais altos reclames expressados pela
sociedade cearense quanto à exigência de uma maior intervenção do Estado visando o estabelecimento de
medidas públicas que garantam a ordem pública e a incolumidade das pessoas.

 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor sobre os
elementos que compõem a relação de consumo, expressando que serviço é qualquer atividade fornecida
no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de

 (  do art. 3º, § 2º).crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista ex-vi
(grifo inexistente no original)

 

No entanto, não se vislumbra no presente projeto caso de intervenção na relação de consumo
estabelecida entre os estabelecimentos relacionados e clientes, haja vista que a propositura não
interfere na relação em que esses ditos estabelecimentos transacionam produtos e serviços com os

.usuários

 

Embora visando (também) a proteção/conforto dos clientes, esse amparo não leva em conta sua
situação de vulnerabilidade, de forma a estabelecer um equilíbrio jurídico. A proposição versa
sobre outro aspecto, almejando, com sustentáculo no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana,
conferir conforto a todos indistintamente, e não somente aos consumidores individualmente
considerados.

 

De forma simplificada pode-se dizer que uma coisa é o serviço prestado por tais estabelecimentos, outra,
distinta e alheia à relação consumerista, é o espaço físico onde esses serviços são prestados.

 

Ultrapassadas tais considerações, importa evidenciar, em relação a iniciativa de Leis, que no plano
estadual, segundo o art. 60, I, da Constituição Estadual, esta cabe aos Deputados Estaduais, sendo a
competência acima citada remanescente ou residual, ou seja, remanesce aos Deputados Estaduais a
iniciativa de assuntos não atribuídos as outras pessoas taxativamente citadas nos demais incisos do
mencionado artigo, como o que estabelece, por exemplo, o inciso II, e § 2º, e alíneas, do supracitado
artigo, da Carta Estadual.

 

Sucede que o projeto de lei em estudo, ao regulamentar que as agências bancárias no Estado do
Ceará ficam obrigadas a instalarem banheiros e bebedouros para o uso de clientes em atendimento,
versa sobre matéria de interesse local, de competência exclusiva do Município, nos termos do art. 30,
I, da Constituição Federal de 1988, igualmente reproduzida na Carta Magna Estadual, em seu art. 28, I, in

: verbis Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local.

 

A Carta Magna optou pela enumeração das competências federais e municipais, reservando aos
Estados-Membros as remanescentes. No Estado federal brasileiro, portanto, a União e Municípios
exercem as atribuições que, explícita, a Constituição lhe reserva. Os Estados, tudo o mais. Significa dizer
que aos Estados cabem todas as demais atribuições, exceto aquelas que a Constituição Federal
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. Então, confere explicitamente à União e aos Municípios tudo o que remanesce, o que sobra, o que
resta, extraída competência da União e dos Municípios, é de competência dos Estados. Os poderes
remanescentes ou residuais do Estado pressupõem, portanto, a exaustão dos poderes enumerados.  

O ordenamento constitucional adotou o princípio da preponderância dos interesses, em que as matérias de
interesse nacional são de competência da União; matérias de interesse regional, de competência dos
Estados-membros e matérias de interesse local, de competência do Município. O Distrito Federal,
conforme art. 32, §1º da Constituição Federal de 88, acumula matérias de interesse regional e local.

 

Todavia, diante da dificuldade e complexidade de caracterizar o que é interesse nacional, regional e local,
o ordenamento constitucional brasileiro passou a adotar a técnica da repartição de competência que
enumera, expressamente, os poderes da União (arts. 21 e 22) e dos Municípios (art. 30), reserva aos
Estados as competências que não são vedadas no texto constitucional – competência remanescente (art.
25, §1º) – e atribui ao Distrito Federal competências dos Estados e dos Municípios – competência
cumulativa (art. 32, §1º), com exceção do art. 22, inciso XVII. Além disso, estabelece competências
comuns (art.23) e concorrentes (art.24).

 

A Constituição Federal de 88 optou por reunir o critério vertical e horizontal de partilha de competências,
contemplando, ainda, a hipótese de delegação de competência pela União aos Estados, conforme
parágrafo único do art. 22. Por exemplo, a competência para exploração dos serviços de transporte
rodoviário intermunicipal (entre os diferentes municípios) de passageiros, pertence a qual ente federativo?
O texto constitucional, no art. 21, inc. XII, alínea "e", outorga, expressamente, à União, a competência
para explorar serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Contudo, no
art. 30, inc. V, outorga, expressamente, ao Município a competência para explorar serviços de transporte
intramunicipal. Então, no silêncio da Constituição Federal, será dos Estados a competência para explorar
serviço de transporte intermunicipal. Inclusive essa é posição do STF, no RE 549549/RJ, rel. Min. Ellen
Gracie, DJ 25/11/2008 ("Compete aos Estados-Membros explorar e regulamentar a prestação de

").serviços de transporte intermunicipal

 

Pois bem, em seu art. 30, inciso I, a Constituição Federal reconhece aos municípios a competência
para legislar sobre assuntos de interesse local, enquanto o inciso II do mesmo artigo reconhece às
municipalidades a competência legislativa para suplementar, no que couber, as legislações federal e
estadual, erigindo assim uma autêntica competência legislativa subsidiária do ente municipal que,
por óbvio, não pode contrastar com as ordens federal e estadual, embora não haja hierarquia de
normas dentro do pacto federativo que se caracteriza pela sua horizontalidade. Eis o teor dos
dispositivos da Constituição Federal:

 

“Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;”

 

Com relação à competência municipal, importante destacar que o legislador constituinte optou por
enumerar num mesmo artigo - artigo 30 - as competências legislativas e materiais, abandonando a técnica
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de separar essas modalidades em artigos diferentes. Destarte, o conceito-chave utilizado para definir a
área de atuação do Município é o interesse local. Cairá, pois, na competência municipal tudo aquilo
que for de interesse local.

 

O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, entendeu como matéria de interesse local, de
competência exclusiva do Município, legislar sobre a instalação, em favor dos usuários, de
equipamentos de segurança nos bancos, como portas eletrônicas e câmaras filmadoras, além de

, cadeiras de espera, colocação de bebedouro,equipamentos de conforto, como instalações sanitárias
 (AgRg 347717-0, rel. Min. Celso de Mello, DJtempo de espera em fila para atendimento ao público

05.08.05; AgRg 491420-2, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 24.4.2006; RE 397094-1, DJ 28.8.2006, rel. Min.
Sepúlveda Pertence), bem como, por exemplo, sobre  questão sucessória dos cargos de prefeito e vice, em
caso de dupla vacância (ADI 3549-5, DJ 31.10.2007, rel. Min. Cármen Lúcia).

 

Nesse sentido, sobre o tema em apreço há entendimento pacífico no sentido de reconhecer que o
tema segurança e equipamentos de conforto das agencias bancárias diz respeito a interesse
específico, particular, local, referente à segurança dos munícipes, de competência legislativa,

 portanto, do município. O Supremo Tribunal Federal vem, em diversos precedentes, de modo
virtualmente unívoco, admitindo que os municípios detêm competência para suplementar a
legislação federal, inclusive no que toca com a edição de normas referentes a segurança e conforto

:em agências bancárias

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
MUNICIPAL PARA DETERMINAR A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
SEGURANÇA EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. PRECEDENTES.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.Relatório 1. Agravo de
instrumento contra decisão que não admitiu recurso extraordinário,
interposto com base no art. 102, inc. III, alíneas a, c e d, da Constituição da
República. 2. O recurso inadmitido tem como objeto o seguinte julgado do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: "ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. BANCOS.
PORTAS GIRATÓRIAS. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO.
LEI MUNICIPAL Nº 7.494/94. Legalidade dos autos de infração lavrados
pelo Município de Porto Alegre contra o Banco ABN AMRO Real S.A. por
não ter este dado cumprimento ao que determina a LM nº 7.494/94, que
exigira a instalação de equipamentos de segurança nas instituições
financeiras localizadas na Capital. Constitucionalidade da referida lei
municipal afirmada por esta Corte Estadual e pelo STF. Inocorrência de
invasão à competência reservada à União. Razoabilidade da determinação
de sua instalação ‘em todos os acessos destinados ao público’, abrangendo
as portas de acesso às referidas ante-salas. Diante da inércia da instituição
financeira em cumprir os comandos legais, correta a aplicação das
penalidades previstas no édito municipal mediante a sua autuação em
procedimento que atendeu ao devido processo legal. Honorários de
advogado, incidentes sobre o valor atribuído à causa pela própria autora,
que, consoante os balizadores inscritos no art. 20, § 3º, do CPC, não se
mostram exacerbados. Precedentes do STF e deste TJRS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA" (fl. 24). 3. A
decisão agravada teve como fundamento para a inadmissibilidade do
recurso extraordinário a circunstância de estar o julgado recorrido em
conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fl. 110).
4. O Agravante alega que teriam sido contrariados os arts. 5º, inc. II e VII,
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30, inc. I, 37, 48, caput e inc. XIII, 144, § 1º, 163, inc. V, e 192, inc. IV, da
Constituição da República (fl. 68). Argumenta que "a Constituição Federal
não atribuiu ao Município competência para legislar sobre segurança de
estabelecimentos bancários -mas admite, com efeito, a suplção da
legislação federal" (fl. 73). Afirma, também, que "a matéria a respeito da
segurança dos estabelecimentos bancários com especificação dos
equipamentos que devem ser instalados é regida por Lei Federal própria, a
saber a Lei nº 7.2102/83 (…) Logo, descabe suplementação por lei
municipal, no caso e quanto a instalação de portas de segurança nas áreas
especiais de auto-atendimento" (fl. 73). Analisada a matéria posta à
apreciação, DECIDO. 5. Razão jurídica não assiste ao Agravante. 6. O
Supremo Tribunal Federal assentou que o Município tem competência para
legislar sobre equipamentos de segurança (portas eletrônicas) em
estabelecimentos bancários. Nesse sentido: "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.
Precedentes"(RE 312.050-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJ 6.5.2005, grifos nossos). "CONSTITUCIONAL. BANCOS: PORTAS
ELETRÔNICAS: COMPETÊNCIA MUNICIPAL. C.F., art. 30, I, art. 192. I.
- Competência municipal para legislar sobre questões que digam respeito a
edificações ou construções realizadas no município: exigência, em tais
edificações, de certos componentes. Numa outra perspectiva, exigência de
equipamentos de segurança, em imóveis destinados ao atendimento do
público, para segurança das pessoas. C.F., art. 30, I. II. - R.E. conhecido,
em parte, mas improvido" (RE 240.406, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, DJ 27.2.2004, grifos nossos). E ainda AI 429.070, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJ 12.8.2005; e AI 347.717, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
5.8.2005. Dessa orientação jurisprudencial não divergiu o acórdão
recorrido. 7. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 557, caput,
do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal). (765514 RS , Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA,
Data de Julgamento: 08/05/2012, Data de Publicação: DJe-097 DIVULG
17/05/2012 PUBLIC 18/05/2012)

 

“1. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 2.
RECURSO QUE NÃO DEMONSTRA O DESACERTO DA DECISÃO
AGRAVADA, PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. 3. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. 4. ART. 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. (AI 574.296 AgR, Relator: Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/05/2006, DJ 16-06-2006 )
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CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE
LOCAL. CF, art. 30, I. I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limitase a
interpretar normas infraconstitucionais. II. - O município, ao legislar sobre
a instalação de cadeiras de espera em agências bancárias, por se tratar de
matéria de interesse local, o fez dentro da competência que lhe é atribuída

. Precedentes. III. - Agravo nãopelo art. 30, I, da Constituição Federal
provido. (AI 506.487-PR AgR, Relator: Min. CARLOS VELLOSO, Segunda
Turma, julgado em 30/11/2004, DJ 17.12.2004)” (grifo inexistente no
original)

 

 

Destarte, resta demonstrado o reconhecimento da competência municipal para legislar sobre
.aspectos referentes à segurança e conforto em instituições bancárias

 

O tema da possibilidade dos municípios legislarem sobre as aludidas matérias já foi objeto de vívidos
debates no Supremo Tribunal Federal; a jurisprudência da Corte Suprema se sedimentou que os
municípios detêm plena competência constitucional para legislar sobre os temas, sob o argumento que
tais matérias atendem ao requisito constitucional do interesse local, da proteção ao consumidor, e
ampara-se, ainda, na autonomia constitucional garantida pelo art. 30, inciso I, da Constituição Federal:

 

"Os Municípios são competentes para legislar sobre questões que
, assimrespeitem a edificações ou construções realizadas no seu território

como sobre assuntos relacionados à exigência de equipamentos de
segurança, em imóveis destinados a atendimento ao público." (AI
491.420-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 21-2-2006, Primeira
Turma, DJ de 24-3-2006.)

 

"  e tempo máximo de espera na fila. Matéria queAtendimento ao público
não se confunde com a atinente às atividades fim das instituições bancárias.
Matéria de interesse local e de proteção ao consumidor. Competência

" (RE 432.789, Rel. Min. Eros Grau, julgamentolegislativa do Município.
em 14-6-2005, Primeira Turma DJ de 7-10-2005.) No mesmo sentido: RE
285.492-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012,
Segunda Turma, DJE de 28-8-2012; RE 357.160-AgR, Rel. Min. Ayres
Britto, julgamento em 13-12-2011, Segunda Turma, DJE de 23-2-2012; RE
610.221- RG, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 29-4-2010, Plenário,
DJE de 20-8-2010, com repercussão geral; AC 1.124-MC, Rel. Min. Marco
Aurélio, julgamento em 9-5-2006, Primeira Turma, DJ de 4-8-2006; AI
427.373-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 13-12-2006,
Primeira Turma, DJ de 9-2-2007.

 

"O Município pode editar legislação própria, com fundamento na
 (CF, art. 30, I), autonomia constitucional que lhe é inerente com o
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objetivo de determinar, às instituições financeiras, que instalem, em suas
agências, em favor dos usuários dos serviços bancários (clientes ou não),

 a proporcionar-lhes segurança (tais como portasequipamentos destinados
eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a propiciar-lhes conforto, mediante

, ou fornecimento de cadeiras deoferecimento de instalações sanitárias
 Precedentes." (AIespera, ou, ainda, .colocação de bebedouros

347.717-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 31-5-2005, Segunda
Turma, DJ de 5-8-2005.) No mesmo sentido: AC 767- AgR, rel. min. Celso
de Mello, julgamento em 16-8-2005, Segunda Turma, DJE de 6-2-2014; RE
266.536-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 17-4-2012, Primeira
Turma, DJE de 11-5-2012.

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO
BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE
ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO RE 610.221-RG
PARA RATIFICAR A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. TEMA 272 DA
GESTÃO POR TEMAS. 1. Os municípios têm competência para
regulamentar o atendimento ao público em instituições bancárias, uma vez
que se trata de matéria de interesse local. 2. A repercussão geral da
matéria foi reconhecida pelo Plenário da Corte, que na oportunidade
ratificou a jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Precedente: RE n.
610.221-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20.8.2010. 3. In
casu, o acórdão recorrido assentou: “INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – FILA DE BANCO – DEMORA NO ATENDIMENTO PELA
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PERMANÊNCIA COMPROVADA POR
PRAZO SUPERIOR A 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS –
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA EM SENTIDO CONTRÁRIO –
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 4.069/01 – ATO ILÍCITO
CONFIGURADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” 4. Agravo regimental não provido.
(ARE 715138 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 18/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2013
PUBLIC 19-02-2013)

 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA
LEGISLAR. MUNICÍPIOS. ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS.
SEGURANÇA. INTERESSE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. Esta Corte, em diversos precedentes, firmou entendimento
no sentido de que se insere na competência dos Municípios para legislar
sobre assuntos de interesse local (art. 30, I da Constituição Federal) dispor
sobre medidas referentes à segurança, conforto e rapidez no atendimento
aos usuários de serviços bancários, tais como, por exemplo: estabelecer
tempo de atendimento ao público, determinar a instalação de sanitários em
agências bancárias e equipamentos de segurança, como portas de acesso
ao público. Agravo regimental desprovido. (AI 536884 AgR, Relator(a):
Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 10-08-2012 PUBLIC
13-08-2012)” (grifos inexistentes no original)
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Nas tenazes da reportada competência, em 13 de
novembro de 2013, o Município de Fortaleza
editou a Lei nº 8.787, que “Dispõe sobre a
obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários
disponibilizarem banheiros em suas agências
para uso público”.
 

Sendo assim, embora da elevada relevância, a proposta acaba por adentrar em competência conferida aos
Municípios, padecendo de vício insanável de insconstitucionalidade.

 

Demais disto, temos que já tramitou nesta Casa de Leis o Projeto de Lei nº 068/2016, de autoria do
Deputado George Valentim, cuja ementa é muito similar a aqui apresentada: DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DA INSTALAÇÃO DE BANHEIROS E BEBEDOUROS NAS AGÊNCIAS
BANCÁRIAS E CASAS LOTÉRICAS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O USO DE
CLIENTES EM ATENDIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; este Projeto encontra-se
atualmente arquivado, e o Parecer Jurídico desta Procuradoria se deu nos mesmos fundamentos

  aqui apresentados.

 

IV - CONCLUSÃO

 

Sendo assim, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos PARECER CONTRÁRIO à
regular e regimental tramitação do presente Projeto de Lei, tendo em vista que a propositura em
apreço apresenta flagrante vício de inconstitucionalidade, sendo a matéria em apreço de
competência legislativa municipal, não se ajustando, assim, à exegese do art. 30, I, da Constituição

.Federal de 1988, igualmente reproduzida na Carta Magna Estadual, em seu art. 28, I

                                              

É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. 

 

[1] Art. 22, incs. I e XXIV da Constituição Federal.

[2] Art. 30, inc. I da Constituição Federal.
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[3] SILVA, J.A. Curso de direito constitucional positivo. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997,
p. 457.

LILIAN LUSITANO CYSNE

CONSULTOR (A) TÉCNICO (A) JURÍDICO
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Júliocesar Filho

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:
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Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 437/2019

 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS
AGÊNCIAS BANCÁRIAS DISPONIBILIZAREM
BEBEDOUROS E BANHEIROS DE UTILIZAÇÃO
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

( )exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno

Trata-se do  proposto pelo Deputado André Fernandes, o qual dispõe sobre aProjeto de Lei nº 437/2019
obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem bebedouros e banheiros de utilização pública e
dá outras providências.

Na justificativa do Projeto de Lei o autor destaca que "Nossa preocupação não cai sobre aqueles que
possuem contas recheadas, pois esses têm sua visita agendada e recepção digna de cliente. O que
nos preocupa é dar dignidade à maior parte da clientela que vai ao banco pagar uma conta de luz,
receber sua aposentadoria, sacar seu salário mínimo, etc. Refiro-me a idosos, gestantes, mães com
crianças de colo, deficientes físicos ou portadores de algum tipo de enfermidade, pessoas essas que
não apresentam nenhuma condição de interromper suas necessidades fisiológicas por uma hora ou
mais.”
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Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, às fls. 08/18, que apresentou parecer contrário à sua regular tramitação, por entender que não
se encontra em harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

Vale esclarecer que, consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, compete à
CCJR a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa
de projetos, competindo à análise do mérito as demais comissões.

 

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

( )Art. 102, §1°, II, Do Regimento Interno

Feitas estas breves considerações iniciais, como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca da constitucionalidade do
projeto ora examinado.

Referido Projeto de Lei dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem
bebedouros e banheiros de utilização pública e dá outras providências.

Conforme restou esclarecido no parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa, a matéria em apreciação é
de competência dos municípios, uma vez que versa sobre assunto de interesse local, sendo para tanto,
considerado que serviços de agências bancária são considerados como tais, segundo jurisprudência e
entendimento firmado pelo STF, conforme disposto no art. 30 da Constituição Federal de 1988. Logo, já
se inicia com a verificação de um vício formal que impede a aprovação do presente projeto de lei.

Quanto à iniciativa da Lei, constata-se que a presente proposição não segue os devidos ditames da norma
constitucional posta, uma vez que prevê conduta e competência do ente municipal, não havendo
necessidade de discussão de iniciativa dentro da organização do ente estadual.

Diante do exposto, convencido da ilegalidade do Projeto de Lei nº 437/2019, apresentamos PARECER
 à regular tramitação do presente.CONTRÁRIO

 

É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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73ª REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA      Data 14/10/2020

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

CONCLUSÃO: APROVADO O PARECER DO RELATOR.
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DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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