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Na cidade de São Paulo se existe um nicho de trabalhadores que carece e merece 
atenção especial do Poder Público, sobretudo o normativo municipal, esse nicho diz 
respeito aos trabalhadores autônomos, os feirantes, devido a sua importância não 
apenas econômica, mas sobretudo tradicional, isto é, histórica na cidade.  
Observa-se que é competência municipal legislar sobre o funcionamento das feiras-
livres na cidade de São Paulo. Todavia torna-se inconcebível, que não haja a 
elaboração de uma lei abrangente sobre o tema, proveniente da Casa Legislativa da 
Cidade, pois indiscutivelmente, conforme verificado logo abaixo - o assunto é de 
interesse local - portanto, matéria legislativa da Câmara Municipal, mas ainda nos 
dias de hoje há tão somente a regulamentação por decretos, algo que carece da 
generalidade da lei, ou seja, algo mais genérico.  
Em uma primeira análise em relação à propositura em pauta há de se considerar o 
que consta, Na Constituição Federal, e principalmente na Lei Orgânica do Município, 
logo em seu Preâmbulo, como Lei Fundamental, os direitos da pessoa humana; e 
no seu artigo 13, I, legislar sobre assunto de interesse local; além do artigo 7º, no 
qual o Poder Municipal assegura a todos o exercício dos direitos individuais.  
E é nesse sentido que o Projeto de Lei em pauta visa preencher esta lacuna no que 
tange a três pontos fundamentais:  
O primeiro diz respeito à necessidade de aumentar uma hora de trabalho nas 
feiras-livres, todos os dias em que este comércio opera. No artigo 1º, IV da 
Constituição Federal, já se estabelece como um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil “os valores sociais do trabalho”.  
Assim, o aumento no horário de funcionamento das feiras vai exatamente ao 
encontro do citado princípio constitucional. Isso é bom para o feirante, que contará 
com mais uma hora diária para realização de suas vendas e para o consumidor, 
dada a importância da feira na compra de produtos essenciais, para si e sua 
família.  
O segundo vem a ser a alteração no procedimento administrativo atual, sobre a 
fiscalização nas feiras-livres, em relação à cobrança das multas.  
Novamente, é do artigo 5º, LV da Constituição, artigo este que são enumerados os 
direitos, deveres individuais e coletivos, que se extrai o fundamento para a 
alteração pretendida em questão.  
Ou seja, em todo e qualquer processo administrativo, é necessária a obediência ao 
devido processo legal, consubstanciados nos princípios do contraditório e da ampla 
defesa.  
Atualmente, o procedimento de fiscalização em uma feira consiste tão somente na 
anotação do nome do feirante autuado, bem como de sua matrícula junto à ABAST, 
na apreensão de mercadorias; tudo isso sem a lavratura do correspondente auto de 
infração; auto de multa; auto de apreensão - procedimento este - que caracteriza 
flagrante violação ao devido processo legal, bem como abuso do poder da 
administração pública.  
Faz-se necessária assim a alteração neste procedimento administrativo, tornando 
obrigatória a lavratura do auto de infração.  
E, finalmente as melhorias na coleta do lixo nas feiras públicas. Aqui, o que surge é 
a concessão de caçambas de lixo pela Administração Municipal, para coleta 
separada de lixo reciclável e não reciclável.  
É de conhecimento de toda a população o “direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado”, disposto no art. 225, caput, Constituição Federal, e 
sua importância, para a consagração do mais importante fundamento da República 
Federativa do Brasil - a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental 



estabelecido no art. 1º, III, Constituição Federal. Desta forma, o recolhimento do 
lixo previsto nesta lei, bem como a sua separação, também atende a outro 
comando constitucional de importância indiscutível, estabelecido como princípio da 
ordem econômica, cujo objetivo é “assegurar a defesa do meio ambiente”, previsto 
no artigo 170, caput, e inciso VI, da Constituição Federal.  
Sendo assim, espera-se, por afetar em demasia a coletividade nos ambientes de 
que trata a iniciativa do projeto, serem atendidas as necessidades dos feirantes, 
solicitando aos Nobres Pares, a aprovação da presente propositura por tratar-se de 
assunto essencialmente de interesse social.  
 


