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PARECER Nº 155/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0539/15. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Conte Lopes, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da colocação da frase de advertência "Este produto causa câncer" nos 
pacotes de fumo comercializado para o uso do Narguilé, bem como informação dos malefícios 
causados pelo seu uso, e dá outras providências. 

O projeto reúne condições para prosseguir em tramitação. 

Nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal, é competência concorrente da 
União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre proteção e defesa da saúde. 

Essa competência não exclui a dos Municípios, a quem compete suplementar e 
legislação federal e a estadual no que couber, desde que se trate de assunto de interesse 
local, entendido este como "não aquele interesse exclusivo do Município, mas seu interesse 
predominante, que o afete de modo mais direto e imediato" (in CUNHA, Dirley da, Curso de 
Direito Constitucional, 2ª Ed., Salvador, Juspodivm, 2008, p. 841). 

No específico caso dos malefícios causados pelo uso do Narguilé, depreende-se da 
justificativa do projeto que, em pesquisa realizada no Município de São Paulo, "99,3% dos 
entrevistados que consumiam outros produtos de tabaco fumado, além do cigarro 
industrializado, declararam usar o narguilé com maior frequência". 

Desse modo, considerando o interesse público local em prevenir os efeitos deletérios 
do Narguilé à saúde dos munícipes, é dado ao Poder Público lançar mão do poder de polícia, 
cuja definição consta do art. 78 do Código Tributário Nacional: 

"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." 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, poder de polícia é "a atividade da 
Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar, com 
fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade dos 
indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo 
coercitivamente aos particulares um dever de abstenção ("non facere") a fim de conformar-lhes 
os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo" (In Curso de 
Direito Administrativo. 25ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 809). 

Assim, considerando o interesse local, bem como a competência material comum de 
todos os entes federados para cuidar da saúde (art. 23, II, da Constituição Federal), 
depreende-se a constitucionalidade e legalidade deste projeto de lei, cuja iniciativa é de 
qualquer Vereador, nos termos do "caput" do art. 37 da Lei Orgânica do Município. 

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, inciso X, do Regimento Interno desta Casa. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/03/2016, p. 76 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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