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PARECER Nº 1194/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 302/11.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do Nobre Vereador José Rolim, que condiciona a 
concessão de alvará de funcionamento das lojas de atendimento de empresas de 
telefonia, a assinatura de Termo de Compromisso com a Prefeitura do Município de São 
Paulo, comprometendo-se a disponibilizar o número mínimo de funcionários para 
atendimento ao público, inclusive caixas.  
A propositura não reúne condições para prosseguir em tramitação.  
A obrigatoriedade de contratação de funcionários para atendimento ao público afronta 
o livre exercício da atividade econômica, fundamento básico da ordem econômica e da 
República Federativa, expressamente assegurada pela Constituição Federal, no art. 1º, 
IV, bem como no art. 170.  
Com isso não se quer dizer que carece o Município de competência para disciplinar as 
atividades econômicas que se desenvolvem em seu território, eis que pode a Comuna 
dispor sobre assuntos de interesse local (art. 13, I, LOM e art. 30, I, da CF), inclusive 
suplementando a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, II, CF).  
Aliás, a própria Lei Orgânica dispõe em seu art. 160, II e IV, que o Poder Municipal 
disciplinará as atividades econômicas desenvolvidas em seu território, cabendo-lhe, 
quanto aos estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços e similares, dentre 
outras, fixar condições de funcionamento e estabelecer penalidades.  
No entanto, para que esta interferência não seja indevida, eis que via de regra é 
permitido ao Poder Público apenas a intervenção indireta, em que ele, como agente 
regulador, exerce as funções de fiscalização, incentivo e planejamento (art. 174, 
“caput”, CF), respeitadas a livre iniciativa e a livre concorrência (art. 170, "caput", III, 
CF), certo é que este mesmo Estado deve pautar sua atuação levando em 
consideração outros princípios constitucionais igualmente importantes, como aqueles 
expressos no art. 170, dentre eles o da função social da propriedade, da defesa do 
consumidor, da defesa do meio ambiente etc.  
Contudo, na presente proposta, além de se notar a inexistência de correlação entre a 
quantidade de funcionários de um determinado estabelecimento e a metragem 
quadrada deste, a determinar a consequente qualidade do serviço prestado ao 
consumidor, não se vislumbra um princípio constitucional que possa embasar a 
intervenção pretendida, ainda mais se considerarmos que a matéria, por determinar a 
contratação de certa quantidade de empregados adquire contornos afetos à legislação 
trabalhista e comercial, a qual demanda um regramento uniforme, tanto que sua  
iniciativa é reservada à União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal.  
Assim, a proposta fere a livre iniciativa que permite à empresa a organização de seus 
meios de produção/serviços, não cabendo ao Município, mas sim ao particular, por 
razões mercadológicas e concorrenciais, definir quantos funcionários são necessários 
para seu bom funcionamento.  
Salienta-se que a defesa do consumidor, alegada como justificativa do presente 
projeto, visa promover o equilíbrio da relação consumidor-fornecedor, não podendo a 
lei impor obrigações excessivas ao fornecedor, sob o argumento de atuar em defesa do 
consumidor, desequilibrando os pólos da balança e promovendo desigualdades.  
No mesmo sentido, confira-se o julgado do Egrégio Tribunal Paulista que corrobora o 
entendimento esposado na ADI 9050714-30.2008.8.26.0000:  
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n° 12.320/05, do Município de 
Campinas - Afronta aos arts. 21, inciso XXIV, 22, inciso I, e 170, parágrafo único, da 
Constituição Federal, e 144, da Constituição Estadual - Caracterização - Lei obriga 



supermercados e estabelecimentos similares a fornecer serviço de empacotamento - 
Usurpação de competência da União - Configuração - Julgado procedente o Incidente.  
...  
Então a referida lei municipal, ao impor obrigação aos supermercados hipermercados e 
estabelecimentos similares de contratar empacotadores, invadiu a competência da 
União, a quem caberia disciplinar a matéria, de interesse geral, além do que restringiu, 
sem sombra de dúvida, a livre iniciativa e a livre concorrência, afrontando, assim, o 
disposto no art. 170 da Constituição Federal, uma vez que os estabelecimentos 
atingidos por tal medida, de certo modo, estarão em desvantagem em relação àqueles 
localizados em outros municípios que não adotem legislação similar”.  
(Incidente De Inconstitucionalidade N° 990.10.329220-0 da Comarca de Campinas, j. 
17/11/2010).  
Diante de todo o exposto, o projeto afronta princípios e garantias fundamentais da 
Carta Magna, razão pela qual somos pela INCONSTITUCIONALIDADE e ILEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 08/08/2012.  
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