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PARECER Nº 1685/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0635/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador André Santos, que visa a 
obrigar estabelecimentos comerciais, que sirvam refeições para consumo local, a fornecer o 
cálculo de consumo fracionado, relativamente ao consumidor individualmente considerado, 
quando assim for solicitado. 

Sob aspecto estritamente jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em 
tramitação porque, analisada a questão sob o ponto de vista da defesa e proteção do 
consumidor, a matéria se insere no âmbito da competência legislativa do Município, podendo 
sobre a matéria iniciar o processo legislativo tanto o Prefeito quanto os membros da Câmara, 
tendo em vista não estabelecer a Lei Orgânica qualquer reserva. 

Assim, no aspecto formal subjetivo, incide a regra geral do "caput" do art. 37 da Lei 
Orgânica do Município, segundo o qual a iniciativa de leis cabe a qualquer membro desta 
Casa; em relação ao conteúdo da propositura, consoante o disposto no artigo 30, inciso I, da 
Constituição Federal compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
dispositivo com idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

De acordo com a justificativa apresentada pelo Autor, a medida visa garantir ao 
consumidor a informação exata sobre a cobrança dos produtos consumidos. 

Deste modo, é cediço que o Município detém competência legislativa suplementar para 
legislar sobre o tema, uma vez que versa sobre a proteção e defesa do consumidor. De fato, a 
Constituição Federal dispõe ser competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal 
legislarem sobre produção e consumo (artigo 24, inciso V), e também dos Municípios, já que a 
eles cabe suplementar a legislação federal e estadual no que couber, nos limites do interesse 
local (artigo 30, incisos I e II). 

Outrossim, a propositura encontra fundamento no poder de polícia do Município, cuja 
definição legal encontra-se traçada no art. 78 do Código Tributário Nacional, verbis: 

Art. 78. 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 tranquilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

Sobre o tema, ensina Hely Lopes Meirelles, que "compete ao Município a polícia 
administrativa das atividades urbanas em geral, para a ordenação da vida da cidade. Esse 
policiamento se estende a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua 
localização até a instalação e funcionamento ... Para esse policiamento deve o Município 
indicar o proceder do administrado, regulamentar a fiscalização e cobrar as taxas estabelecidas 
por lei. Nessa regulamentação se inclui a fixação de horário do comércio em geral e das 
diversificações para certas atividades ou estabelecimentos, bem como  o modo de 
apresentação das mercadorias, utilidades e serviços oferecidos ao público". (in Direito 
Municipal Brasileiro, 6ª ed., Ed. Malheiros, págs. 370,371). 

Também o art. 160 da Lei Orgânica do Município respalda a propositura, uma vez que 
dispõe competir ao Poder Municipal disciplinar as atividades econômicas desenvolvidas em 
seu território, verbis: 



Art. 160 O Poder Municipal disciplinará as atividades econômicas desenvolvidas em 
seu território, cabendo-lhe, quanto aos estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços e 
similares, dentre outras, as seguintes atribuições: 

I - conceder e renovar licenças para instalação e funcionamento; 

II - fixar horários e condições de funcionamento; 

III – fiscalizar as suas atividades de maneira a garantir que não se tornem prejudiciais 
ao meio ambiente e ao bem-estar da população; 

IV – estabelecer penalidades e aplicá-las aos infratores; 

V – regulamentar a afixação de cartazes, anúncios e demais instrumentos de 
publicidade; 

(....) 

A previsão da Lei Orgânica ora destacada encontra fundamento, inclusive, na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que editou a Súmula Vinculante nº 38, segundo a 
qual "é competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento 
comercial". 

Por outro lado, importante ressaltar que o pretendido pelo projeto encontra fundamento, 
ainda, no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078/90, que entre os direitos 
básicos do consumidor, elencados em seu art. 6º, prevê o direito à "informação adequada e 
clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" 
(inciso III). 

Em relação à defesa do consumidor, o E. Supremo Tribunal Federal, de maneira 
reiterada, decidiu que o Município detém competência para legislar sobre normas de proteção, 
conforme precedentes abaixo reproduzidos: 

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Competência 
legislativa dos Municípios. Instalação de sanitários nas agências bancárias. Conforto dos 
usuários. Normas de proteção ao consumidor. Assunto de interesse local. Precedentes. 1. É 
pacífica a jurisprudência desta Corte de que os Municípios detêm competência para legislar 
determinando a instalação de sanitários nas agências bancárias, uma vez que essa questão é 
de interesse local e diz respeito às normas de proteção das relações de consumo, posto que 
visa o maior conforto dos usuários daquele serviço, não se confundindo com a atividade-fim 
das instituições bancárias. 2. Agravo regimental não provido. 

(STF, 1ª Turma, RE 266536 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.04.2012, pub. DJe 
11.05.2012, destacamos) 

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Competência 
legislativa dos Municípios. Tempo de espera. Atendimento. Agências bancárias. Assunto de 
interesse local. Normas de proteção ao consumidor. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência 
desta Corte de que os Municípios detêm competência para legislar sobre o tempo máximo de 
espera por atendimento nas agências bancárias, uma vez que essa questão é de interesse 
local e diz respeito às normas de proteção das relações de consumo, não se confundindo com 
a atividade-fim das instituições bancárias. 2. Agravo regimental não provido. 

(STF, 1ª Turma, AI 495187 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.08.2011, pub. DJe 
11.10.2011, destacamos) 

Este entendimento, inclusive, é consolidado no E. Supremo Tribunal Federal, que 
aprovou o Tema de Repercussão Geral de nº 272, sobre a competência municipal para legislar 
sobre o tempo máximo de espera de clientes em filas de bancos. 

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, salvo recurso de 1/10 (um décimo) dos membros 
deste Legislativo. 

Diante de todo o exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 22/11/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/11/2017, p. 74-75 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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