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PARECER Nº 1007/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0054/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que proíbe 
o consumo do fumo e seus derivados nos ambientes internos e externos de tabacarias. 

De acordo com a propositura, muitas pessoas fumam no interior de tabacarias ou 
mesmo nas calçadas em frente a tais estabelecimentos, o que pode prejudicar terceiros. 
Assim, o projeto visa restringir o consumo do fumo em tais espaços, estimulando o fumante a 
usar os produtos especificados apenas no interior de sua residência. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto não pode prosperar, consoante será demonstrado. 

A propositura em análise versa sobre a proteção da saúde, através do estímulo à 
redução do consumo de produtos derivados do tabaco, notoriamente causadores de doenças. 

Neste contexto, não se nega que o Município possui competência para editar normas 
protetivas da saúde pública, nos termos dos artigos 30, I e II, cc. 24, XII, da Constituição 
Federal e artigos 13, I e II, da Lei Orgânica do Município, suplementando a legislação federal e 
a estadual. 

E, sendo certo que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 da 
Constituição Federal), são de relevância pública as ações inseridas em tal terreno, cabendo ao 
Poder Público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle (art. 197). 

Assim, de maneira harmônica, a Lei Orgânica do Município de São Paulo prevê a 
saúde como direito de todos (art. 212), e o dever do Município de garantir este direito, em 
dispositivo com o seguinte teor: 

Art. 213 - O Município, com participação da comunidade, garantirá o direito à saúde, 
mediante: 

I - políticas que visem ao bem estar físico, mental e social do indivíduo e da 
coletividade, a redução e a busca da eliminação do risco de doenças e outros agravos, 
abrangendo o ambiente natural, os locais públicos e de trabalho; 

II - acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, em todos os níveis de 
complexidade; 

III - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e 
recuperação da saúde. 

Todavia, conforme já informado supra, a competência municipal para legislar sobre 
saúde pública apenas permite aos entes locais suplementar a legislação federal e estadual, 
não podendo revogar ou contrariar normas já positivadas pelos mencionados entes federativos. 

De acordo com as lições de Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco: 

"Aos municípios é dado legislar para suplementar a legislação estadual e federal, 
desde que isso seja necessário ao interesse local. A normação municipal, no exercício dessa 
competência, há de respeitar as normas federais e estaduais existentes. A superveniência de 
lei federal ou estadual contrária à municipal, suspende a eficácia desta. 

A competência suplementar se exerce para regulamentar as normas legislativas 
federais e estaduais, inclusive as enumeradas no art. 24 da CF, a fim de atender, com melhor 
precisão, aos interesses surgidos das peculiaridades locais." (MENDES, Gilmar Ferreira e 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0054/2019 
Secretaria de Documentação Página 2 de 3 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

BRANCO Paulo Gustavo Gonet, 6 ed, São Paulo, Saraiva, 2011, pg. 855) (sem grifos no 
original) 

No mesmo sentido é a doutrina de Alexandre de Moraes: 

"O art. 30, II, da Constituição Federal preceitua caber ao município suplementar a 
legislação federal e estadual, no que couber, o que não ocorria na Constituição anterior, 
podendo o município suprir as omissões e lacunas da legislação federal e estadual, embora 
não podendo contrariá-las, inclusive nas matérias previstas do art. 24 da Constituição de 1988. 
Assim, a Constituição Federal prevê a chamada competência suplementar dos municípios, 
consistente na autorização de regulamentar as normas legislativas federais ou estaduais, para 
ajustar sua execução a peculiaridades locais, sempre em concordância com aqueles e desde 
que presente o requisito primordial de fixação de competência desse ente federativo: interesse 
local" (MORAES, Alexandre de, Direito Constitucional, 23 ed., São Paulo, Atlas, 2008, pg. 310) 
(sem grifos no original) 

No caso concreto, fica claro que a legislação municipal contraria a literalidade de 
dispositivo já constante em lei aprovada no âmbito do Estado de São Paulo, o que não é 
admitido. Para demonstrar o que se afirma, pede-se vênia pra transcrever dispositivos da lei 
estadual nº 13.541, de 07 de maio de 2009, que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, 
charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, na forma 
que especifica. Observe-se: 

Artigo 2º - Fica proibido no território do Estado de São Paulo, em ambientes de uso 
coletivo, públicos ou privados, o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer 
outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco. 

§ 1º - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos recintos de uso coletivo, total ou 
parcialmente fechados em qualquer dos seus lados por parede, divisória, teto ou telhado, ainda 
que provisórios, onde haja permanência ou circulação de pessoas. 

§ 2º - Para os fins desta lei, a expressão "recintos de uso coletivo" compreende, dentre 
outros, os ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto religioso, de lazer, de esporte 
ou de entretenimento, áreas comuns de condomínios, casas de espetáculos, teatros, cinemas, 
bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pousadas, centros 
comerciais, bancos e similares, supermercados, açougues, padarias, farmácias e drogarias, 
repartições públicas, instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de 
exposições, veículos públicos ou privados de transporte coletivo, viaturas oficiais de qualquer 
espécie e táxis. 

§ 3º - Nos locais previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo deverá ser afixado aviso 
da proibição, em pontos de ampla visibilidade, com indicação de telefone e endereço dos 
órgãos estaduais responsáveis pela vigilância sanitária e pela defesa do consumidor. 

(...) 

Artigo 6º - Esta lei não se aplica: 

(...) 

V - aos estabelecimentos específica e exclusivamente destinados ao consumo no 
próprio local de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto 
fumígeno, derivado ou não do tabaco, desde que essa condição esteja anunciada, de forma 
clara, na respectiva entrada. 

Parágrafo único - Nos locais indicados nos incisos I, II e V deste artigo deverão ser 
adotadas condições de isolamento, ventilação ou exaustão do ar que impeçam a contaminação 
de ambientes protegidos por esta lei. 

Claro está que, embora o legislador estadual tenha proibido o consumo de produtos 
fumígenos em ambiente coletivo (art. 2º), fez questão de ressalvar estabelecimentos 
"exclusivamente destinados ao consumo no próprio local de cigarros, cigarrilhas, charutos, 
cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, desde que essa 
condição esteja anunciada, de forma clara, na respectiva entrada." (art. 6º, V) contanto que 
"adotadas condições de isolamento, ventilação ou exaustão do ar que impeçam a 
contaminação de ambientes protegidos" (art. 6º, parágrafo único). 
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Assim, impõe-se a conclusão de que a legislação estadual que regulamentou a matéria 
autorizou o consumo de produtos fumígenos em tabacarias dotadas de espaços devidamente 
climatizados para receber fumantes sem a contaminação de espaços contíguos de acesso 
coletivo. 

Ao dispor em sentido contrário, a legislação municipal não se compatibiliza com as 
normas editadas no exercício da competência concorrente suplementar do Estado de São 
Paulo. Ao lecionar sobre a resolução de conflitos entre normas editadas pelas três esferas 
federativas com fundamento na competência concorrente, escreveu o saudoso mestre Hely 
Lopes Meirelles: 

"A quarta e última regra dirige-se aos poderes concorrentes, em que as três esferas - 
federal, estadual e municipal - disputam a mesma competência. Neste caso, e somente neste, 
prevalece o princípio da primazia da União sobre os Estados e do Estado sobre o Município, 
como decorrência lógica de que os interesses nacionais devem prevalecer sobre os locais" 
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, 17ª Ed., Malheiros, São Paulo, pg. 136" 

Tendo em vista o exposto, conclui-se que a propositura extrapola a competência 
municipal para suplementar a legislação federal e estadual sobre políticas relacionadas à 
saúde, uma vez que afronta dispositivo constante em lei estadual. 

Por conseguinte, 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. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/06/2019, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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