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PARECER Nº 1006/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0028/2019. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que cria a 
obrigatoriedade do uso de lacre higiênico na parte externa das tampas de latas e garrafas que 
contenham bebidas de toda espécie, na cidade de São Paulo. 

O objetivo da propositura é garantir que as bebidas sejam de boa procedência e não 
tenham sido expostas a fungos e bactérias, obstando eventuais adulterações. O 
descumprimento da lei implicará em multa a ser definida posteriormente em regulamentação do 
Poder Executivo. 

Em que pesem os elevados propósitos que nortearam o autor, sob o ponto de vista 
estritamente jurídico, o projeto não pode prosperar. 

Isso porque, ao impor que os fabricantes utilizem lacres higiênicos na parte externa de 
embalagens de latas e garrafas de todas as espécies de bebidas, o projeto extrapola o art. 30, 
incisos I e II, da Constituição Federal, que atribui ao Município a competência para legislar 
sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual. 

Com efeito. O projeto de lei em análise cuida de atividade econômica, de produção e 
de consumo, cuja competência é concorrente entre os entes federativos, conforme dispõem os 
incisos I e V do artigo 24 da Constituição Federal e o artigo 144 da Constituição Estadual: 

"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

(...) 

V - produção e consumo; 

(...) 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário". 

"Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e 
financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal e nesta Constituição." 

De acordo com a Carta Maior, a competência em matéria econômica e de produção e 
consumo é concorrente entre a União e os Estados, estes, de forma meramente suplementar. 
Aos Municípios, por sua vez, resta apenas a competência legislativa residual e esta que deve 
estar adstrita ao interesse local, descrito nos incisos I e II, do artigo 30 da Constituição Federal: 

"Art. 30. Compete aos Municípios: 
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I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber". 

A respeito do tema, José Afonso da Silva esclarece: 

"3. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR. A Constituição não inseriu os 
Municípios no campo da legislação concorrente estabelecida no artigo 24, em cujos parágrafos 
normatiza sobre a relação entre normas gerais e legislação suplementar. No entanto, admite, 
no inciso II, do artigo 30, a competência municipal para legislar suplementarmente à legislação 
federal e estadual, no que couber. É certo que o art. 24 não comporta legislação suplementar à 
legislação estadual, porque aí a suplementação é exclusivamente em face de norma geral 
federal. É certo também que nem toda matéria prevista no art. 24 tolera interferência municipal, 
para que se pudesse inserir os Municípios lá, juntamente com Estados e Distrito Federal. Mas 
em matéria de educação, cultura, ensino e desporto, assim como nas hipóteses de defesa do 
meio ambiente, é viável a suplementação municipal de legislação federal como de legislação 
estadual. Em síntese, a competência suplementar do Município só pode verificar-se em torno 
de assuntos que sejam também de interesse local, além de sua dimensão federal ou estadual" 
(in Comentário contextual à constituição, 7.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 314). 

Na hipótese em apreço, como já se destacou, o projeto de lei pretende obrigar os 
fabricantes de bebidas a utilizarem lacres higiênicos na parte externa das tampas de latas e 
garrafas de todas as espécies de bebidas. Em que pese a louvável intenção de proteger o 
consumidor de adulterações, não se observa a preponderância do interesse local que 
autorizaria o Município a legislar a respeito. Trata-se de questão econômica e consumerista de 
abrangência nacional que não pode ser tratada de forma diferente em cada um dos Municípios 
do país. 

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob a relatoria do 
Desembargador Sérgio Rui, na ADI 2137241-60.2015.8.26.0000, datada de 24 de fevereiro de 
2016, proposta para atacar os artigos da lei municipal que proibia a comercialização de foie 
gras, in natura ou enlatado, nos estabelecimentos comerciais do Município de São Paulo, 
decidiu: 

"A ação merece acolhida, porquanto se verifica a ocorrência de extrapolação da 
limitação fixada pelo artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, que confere a competência 
legislativa do Município a assuntos de interesse local ou de caráter supletivo da legislação 
federal e estadual. Assim, não pode proibir, de forma ampla e geral, a comercialização de 
determinado produto e interferir em sua produção e consumo. 

Nesse sentido impende consignar: 

"(...) 2. A competência constitucional dos Municípios de legislar sobre interesse local 
não tem o alcance de estabelecer normas que a própria Constituição, na repartição das 
competências, atribui à União ou aos Estados (...)' (RT 851/128). 

(...) 

Para regular tão extenso âmbito de fatores e relações, outorgou a Constituição de 
1988, ao legislador local, a competência legislativa sobre a vida da comunidade, voltada às 
suas peculiaridades, através da edição de normas dotadas de validez para esse ordenamento 
local. 

(...) 

Via de consequência, a proibição de produção e comercialização de foie gras não 
encerra matéria de predominante interesse local." (grifamos) 

Portanto, muito embora a pretendida regulação no domínio econômico possa ser 
justificada por razões de interesse público, no caso a defesa do consumidor, cuida-se de 
matéria de interesse e abrangência nacional, sem qualquer peculiaridade local que a justifique, 
violando os artigos 24, incisos I e V, e 30, incisos I e II, da Constituição Federal. 

Ante o exposto, somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 12/06/2019. 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0028/2019 
Secretaria de Documentação Página 3 de 3 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PL) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

José Police Neto (PSD) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) - Relator 

Rinaldi Digilio (PRB) 

Sandra Tadeu (DEM) 
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