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PARECER Nº 1313/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 209/12.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Abou Anni, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino superior da Capital 
exibirem em seus feitos publicitários o endereço do portal do Ministério da 
Educação para fins de consultas atinentes aos atos de autorização e 
reconhecimento de cursos ministrados.  
Segundo a propositura, consideram-se feitos publicitários as formas de propaganda 
e divulgação, tais como panfletos, pôsteres, sites, comerciais de televisão e rádio, 
entre outros meios de comunicação.  
O objetivo da proposta reside em conferir publicidade do meio oficial de consulta 
sobre a regularidade das instituições de ensino superior situadas no Município de 
São Paulo, bem como sobre o reconhecimento e renovação de reconhecimento dos 
cursos que por estes estabelecimentos são ministrados.  
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir.  
Consoante o disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica 
redação no art. 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se, não aquele 
interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de 
modo mais direto e imediato (In, "Curso de Direito Constitucional", 2ª edição, 
Salvador, Juspodivm, 2008, p. 841).  
Destaque-se, que apesar da proposta também abarcar as instituições de ensino 
superior de natureza privada, não há que se falar em ofensa ao princípio da 
autonomia de vontade dos particulares e nem em ingerência indevida do Estado na 
atividade econômica privada, pois estamos diante de nítido interesse público que 
transcende a vontade particular, qual seja, o direito à informação.  
Nesse diapasão, estando a propositura relacionada ao direito à informação, 
observa-se a concretização do dever constitucional imposto ao Poder Público, 
insculpido no art. 5º, incisos XIV e XXXIII, do Texto Maior.  
Por seu turno, expressa, também, a Lei Orgânica Municipal, em seu art. 146, in 
verbis:  
Art. 146. Compete ao Município implantar e manter atualizado o sistema municipal 
de informações sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, 
administrativas, físico-territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais e 
outras de relevante interesse para o Município, assegurada sua ampla e periódica 
divulgação, e garantindo seu acesso aos munícipes.  
§ 1º O sistema de informações deve atender aos princípios da simplificação, 
economicidade, precisão e segurança, evitando-se duplicações de meios e 
instrumentos.  
§ 2º Os agentes públicos e privados ficam obrigados a fornecer ao Município, nos 
termos da lei, todos os dados e informações necessárias ao sistema.  
§ 3º O sistema de informações estabelecerá indicadores econômicos, financeiros, 
sociais, urbanísticos e ambientais, entre outros, mantendo-os atualizados e 
divulgando-os periodicamente, de forma a permitir a avaliação, pela população, dos 
resultados da ação da administração. (grifo nosso)  
Dessa forma, a inclusão do endereço eletrônico do Ministério da Educação nos feitos 
publicitários das instituições de ensino superior, não apenas possibilita a consulta 
do local de ensino a fim de possibilitar a melhor escolha pelos cidadãos da 
instituição de ensino superior que ele deseje ingressar, como também propicia, em 
bem verdade, a possibilidade de um efetivo controle por parte da população 
interessada sobre eventuais irregularidades.  



Posto isso, verifica-se que os objetivos da propositura encontram fundamento no 
chamado Poder de Polícia assim definido pelo 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 tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos.  
Sobre o tema, ensina Hely Lopes Meirelles,  
compete ao Município a polícia administrativa das atividades urbanas em geral, 
para a ordenação da vida da cidade. Esse policiamento se estende a todas as 
atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua localização até a instalação e 
funcionamento (...) Para esse policiamento deve o Município indicar o proceder do 
administrado, regulamentar a fiscalização e cobrar as taxas estabelecidas por lei. 
Nessa regulamentação se inclui a fixação de horário do comércio em geral e das 
diversificações para certas atividades ou estabelecimentos, bem como o modo de 
apresentação das mercadorias, utilidades e serviços oferecidos ao público. (In, 
"Direito Municipal Brasileiro", 6ª ed., Ed. Malheiros, p. 370/371).  
E, de modo ainda mais incisivo, a Lei Orgânica Paulistana, em seu artigo 2°, inciso 
III, estabelece:  
Art. 2° A organização do Município observará os seguintes princípios e diretrizes:  
(...)  
III – a transparência e o controle popular na ação do governo;  
Dessa forma, verifica-se que os objetivos pretendidos pela presente proposta vão 
ao encontro da devida proteção do consumidor, de modo que o maior número 
possível de informações esteja a sua disposição, e, assim, este adquira, de forma 
indubitável, o curso de ensino superior desejado em uma instituição que atenda às 
suas demandas e expectativas.  
Destaque-se, que a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que instituiu 
o Código de Defesa do Consumidor, por meio de seu art. 31 dispõe que  
Art. 31 – A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre 
suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos 
de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que 
apresentam à saúde e segurança dos consumidores.  
Assim, é indubitável que referido artigo garante o direito de receber informações 
claras sobre produtos e serviços (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do 
Consumidor).  
O presente projeto, portanto, não extrapolou o interesse peculiar do Município, pois 
segundo o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal não invadem a 
competência federal as normas gerais editadas pelo Município que protejam mais 
eficazmente o direito do consumidor, em especial, o direito de obter as mais 
corretas e precisas informações sobre os produtos e serviços. Nesse sentido,  
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 2.832-4/ Paraná, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)  
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 CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
22/08/2012.  
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