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A presente propositura tem por objetivo a proteção do consumidor com relação a 
proibições irregulares, praticadas por estabelecimentos comerciais, no tocante ao 
ingresso de clientes portando alimentos e bebidas não alcoólicas.  
Esses estabelecimentos citados, promovem lazer por intermédio do entretenimento, 
e, além disso, exploram serviços de restaurante, sendo, em alguns casos, a única 
opção de alimentação para os seus frequentadores.  
Ocorre que, via de regra, as casas comerciais proíbem de forma manifestamente 
ilegal a entrada de alimentos e bebidas adquiridos fora de seu estabelecimento, 
configurando, dessa forma, venda casada. A conduta, embora seja abusiva e ilícita, 
tornou-se prática comum no mercado  
Outrossim, não bastasse à cristalina conduta iníqua, os serviços de lanchonete são 
praticados a preços sempre superiores aos do mercado chegando, em alguns casos, 
ao absurdo valor de 214% maior.  
Observem nobres colegas que além do comportamento ilegal, alguns 
estabelecimentos causam constrangimento em seus clientes, uma vez que não há 
qualquer aviso e esses só recebem a informação da proibição do ingresso com 
alimentos e bebidas quando da revista pelos seguranças na porta de entrada.  
Diante da proibição os alimentos e bebidas são descartados ali mesmo, o 
estabelecimento comercial não disponibiliza qualquer depósito, ou oferece alguma 
indenização, simplesmente jogam os produtos na lata do lixo na frente do 
consumidor.  
Sintetizando, além do desrespeito ao cliente com a falta de comunicação sobre 
eventuais proibições, esses estabelecimentos comerciais, ao impedirem a entrada 
dos seus consumidores com alimentos e bebidas, praticam a venda casada com 
vantagem manifestamente excessiva violando ainda o direito de escolha de seus 
frequentadores. Ou seja, desrespeitam de forma nítida o nosso ordenamento 
jurídico.  
Como preconiza o artigo 170, inciso V, da Constituição Federal, a ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por 
fim assegurar a todos uma existência digna conforme os ditames da justiça social, 
observados, dentre outros, o seguinte princípio: defesa do consumidor.  
Ainda no mesmo diapasão, as práticas reiteradas pelos estabelecimentos comerciais 
ferem evidentemente o Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 39 e 6º, 
in verbis:  
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:  
II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, 
asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações  
III - a 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;  
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas 
no fornecimento de produtos e serviços;” (G.N.)  
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 
abusivas:  
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro 
produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos:  
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.  
(G.N.)  



Importante salientar ainda que em decisão recente, datada de 2013, o Tribunal de 
Justiça de São Paulo decidiu que a casa de shows Credicard Hall deverá liberar a 
entrada do público com alimentos e bebidas. O próprio Ministério Público, autor da 
ação, descreveu na exordial que a referida casa, além da venda casada, pratica 
preços abusivos em sua lanchonete. Caso não cumpra a respeitável decisão, a 
multa impetrada é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia.  
Portanto é fato notório que o próprio Ministério Público, por meio do Poder 
Judiciário, tem agido no sentido de proteger os clientes das ilegalidades cometidas 
pelos estabelecimentos comerciais, de tal forma que uma legislação específica se 
faz extremamente necessária para acobertar ainda mais o hipossuficiente 
consumidor.  
Assim, por tratar-se de medida de relevante significado para a população conto 
com os nobres Pares para a confirmação da presente Lei nos moldes regimentais, 
pedindo o apoio e sua aprovação.”  
 


