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PARECER Nº 216/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0728/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva, que dispõe 
sobre a disponibilização de balanças em estabelecimentos onde sejam vendidos produtos 
hortifrutigranjeiros no Município de São Paulo. 

De acordo com a justificativa, a proposta busca dar concretude a um direito básico do 
consumidor, qual seja, a informação. Isto porque, possibilita que o consumidor confira o peso 
real da mercadoria a ser adquirida no momento da compra. 

Sob o aspecto formal, o projeto deve prosseguir em tramitação, na forma do 
Substitutivo, posto que apresentado no regular exercício da competência legislativa desta 
Casa, consoante se depreende dos artigos 30, incisos I e II c/c 24, inciso V da Constituição 
Federal e nos art. 13, incisos I e II da Lei Orgânica do Município. 

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 preconiza o art. 30, inciso II da Constituição Federal. 

Vale destacar que, em nosso entender, o projeto em análise não extrapolou o interesse 
peculiar do Município, pois, segundo o entendimento 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 
segmentos 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 Estados-membros, 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). 

Sendo certo que o art. 160 da Lei Orgânica, por sua vez, estabelece que o Poder 
Municipal disciplinará as atividades econômicas desenvolvidas em seu território. Aliás, a Carta 
Magna, em seu art. 170, inciso V, erigiu como princípio da ordem econômica a defesa do 
consumidor e a Lei Federal nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - dispõe que a 
União, Estados, Distrito Federal e 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 regras que se fizerem necessárias (art. 55, § 1º). 

Saliente-se que o projeto, ainda, insere-se no âmbito do poder de polícia administrativa 
do Município, definido por Maria Sylvia Zanella Di Pietro como "a atividade do Estado 
consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. 
Esse interesse público diz respeito aos mais variados setores da sociedade, tais como 
segurança, moral, saúde, meio ambiente, defesa do consumidor, patrimônio cultural, 
propriedade". (In "Direito Administrativo", Ed. Atlas, 1990, pág. 88) 

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. 

Dessa forma, o projeto está amparado nos arts. 24, inciso V; 30, incisos I e II; e 170, 
inciso V, todos da Constituição Federal; no art. 55, § 1º, da Lei Federal nº 8.078/90 e nos arts. 
13, inciso I; 37, "caput" e 160, incisos II, III e IV, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, na forma do Substitutivo que segue, apresentado com o intuito de 
inserir multa com índice de correção monetária (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 
IPCA) em caso de descumprimento da medida, bem como, revogar a Lei Municipal nº 7704/72, 
que obriga os supermercados e mercadinhos de São Paulo a manterem balança-piloto para 
aferição do peso das mercadorias, assim como, a Lei Municipal nº 10.935/91, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de exposição de balanças eletrônicas em supermercados, para uso público 
do consumidor em geral, tendo em vista que tais normativos já se encontram disciplinados pela 
presente propositura, somos PELA LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0728/17. 

Determina a disponibilização de balanças nos estabelecimentos comerciais que 
vendam produtos hortifrutigranjeiros, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º Os estabelecimentos comerciais que vendam produtos hortifrutigranjeiros, 
frescos ou processados, a granel ou fracionados, deverão disponibilizar balança para 
conferência do peso do produto. 

Art. 2º A balança ficará exposta em lugar de fácil acesso ao consumidor e de pronta 
visualização. 

Parágrafo único. Deverá ser exibido aviso indicativo da localização e destinação do 
equipamento com os seguintes dizeres: "ESTE ESTABELECIMENTO ESTÁ EQUIPADO COM 
BALANÇA PARA CONFERÊNCIA DO PESO DE SEUS PRODUTOS". 

Art. 3º Em caso de descumprimento do disposto nesta Lei será aplicada multa no valor 
de R$ 1.000,00 (mil reais) por estabelecimento comercial. 

Parágrafo único. O valor da multa de que trata este artigo será atualizado, anualmente, 
pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, apurado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - acumulado no exercício anterior, sendo que, no 
caso de extinção deste índice, será adotado outro índice criado por legislação federal que 
reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 
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Art. 4º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, em especial a Lei nº 7.704, de 9 de março de 1972 e a Lei nº 10.935, de 16 de 
janeiro de 1991. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/04/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

André Santos - PRB 

Caio Miranda Carneiro - PSB - Relator 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

Edir Sales - PSD 

João Jorge - PSDB 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/04/2018, p. 83 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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