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PARECER Nº 647/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0215/17.
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador João Jorge de Souza, que
visa instituir o Sistema Paulistano de Classificação de Estabelecimentos de Alimentação SPCEA.
De acordo com a proposta, restaurantes, padarias, bares, lanchonetes, bufês,
rotisserias, food trucks e congêneres poderiam aderir voluntariamente ao SPCEA, cabendo à
Coordenação de Vigilância de Saúde (COVISA) realizar as inspeções de monitoramento em
periodicidade não inferior a 12 meses e a classificação dos estabelecimentos de alimentação
em categorias diferenciadas, de acordo com critérios relativos ao atendimento do consumidor e
saúde alimentar, visando informar e orientar os consumidores, devendo a publicidade da
classificação ser garantida pelo Poder Executivo em sítio eletrônico próprio.
Sob o aspecto formal, a propositura ampara-se nos artigos 13, inciso I, e 37, caput,
ambos da Lei Orgânica do Município.
Com efeito, a matéria de fundo versada no projeto é a proteção e defesa do
consumidor, sobre a qual pode o Município legislar de forma a suplementar a legislação federal
e estadual, conforme preconizam os arts. 24, inciso V e 30, inciso II da Constituição Federal.
Do mesmo modo, o projeto trata de proteção e defesa da saúde, sobre a qual podem
legislar concorrentemente a União, os Estados, o Distrito Federal e também o Município, para
suplementar a legislação federal e estadual, dentro dos limites do predominante interesse local
(arts. 24, inciso XII c/c art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal).
Também o art. 23, inciso II, da Carta Magna, determina que é competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência
pública.
Vale destacar que o projeto em análise não extrapolou o interesse peculiar do
Município, pois, segundo o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, não
invadem a competência federal as normas editadas pelo Município que protejam mais
eficazmente o direito do consumidor, o meio ambiente e a saúde pública, matérias estas
inseridas na competência legislativa de todos os entes federativos, conforme ilustram os
julgados abaixo:
"Não há usurpação de competência da União para legislar sobre direito comercial e
comércio interestadual porque o ato normativo impugnado buscou, tão somente, assegurar a
proteção ao consumidor. Precedente deste Tribunal (ADI 1.980, Rel. Min. Sydney Sanches) no
sentido de que não invade esfera de competência da União, para legislar sobre normas gerais,
lei paranaense que assegura ao consumidor o direito de obter informações sobre produtos
combustíveis." (ADI nº 2.832-4/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
"Em matéria de proteção à saúde e de defesa do meio ambiente, a competência
legislativa é concorrente, a teor do art. 24, VI e XII, da Constituição. De outro lado, também, a
defesa da saúde, conforme estabelece o art. 196 da Carta Magna é competência do Estado
genericamente compreendido. Portanto, não é apenas da União, mas também dos Estadosmembros, do Distrito Federal e dos Municípios. Por fim, como bem ressaltei, em voto oral,
quando do julgamento da ADI 3.937-MC/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, ‘tenho defendido, não
apenas em sede acadêmica, mas também em algumas decisões que proferi já na Corte
Estadual a qual pertenci, como também tive oportunidade de manifestar esse entendimento

nesta Suprema Corte, no sentido de que, em matéria de proteção do meio ambiente e em
matéria de defesa da saúde pública, nada impede que a legislação estadual e a legislação
municipal sejam mais restritivas do que a legislação da União e a legislação do próprio Estado,
em se tratando dos municípios’." (ADPF nº 109, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. DJ
22/04/2009, grifamos).
Ainda a corroborar a competência legislativa do Município para a matéria, tem-se que o
Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 55, § 1º sobre a possibilidade do
Município de legislar em matéria de consumo quando adotar medidas em defesa ao
consumidor, como ocorre na proposta em tela, in verbis:
"Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas
respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção,
industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.
§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a
produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de
consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do
bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias." (grifamos)
Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município.
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 16/05/2018.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/05/2018, p. 88
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.
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