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PARECER Nº 835/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0132/15.  

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Adolfo Quintas, que 
estabelece a obrigação das embalagens de aparelhos de telefonia móvel comercializados no 
Município de São Paulo apresentarem etiqueta que contenha o respectivo número de 
“Identificação Internacional de Equipamento Móvel – IMEI” e a previsão de multa aos 
estabelecimentos comerciais em caso de descumprimento da norma.  

A propositura, que pretende proteger os consumidores e facilitar o acesso por eles a 
informações necessárias ao bloqueio de celulares em caso de furto, roubo ou extravio, 
encontra condições para prosseguir em tramitação.  

Com efeito, a matéria de fundo versada no projeto é a proteção dos interesses 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 
do Município, pois, segundo o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, não 
invadem a competência federal as normas editadas pelo Município que versem sobre proteção 
do consumidor, conforme julgado cuja ementa transcrevemos:  

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. FILA. TEMPO DE ESPERA. LEI 
MUNICIPAL. NORMA DE INTERESSE LOCAL. LEGITIMIDADE. Lei Municipal n. 4.188/01. 
Banco. Atendimento ao público e tempo máximo de espera na fila. Matéria que não se 
confunde com a atinente às atividades-fim das instituições bancárias. Matéria de interesse local 
e de proteção ao consumidor. Competência legislativa do Município. Recurso extraordinário 
conhecido e provido.” (grifamos)  

(STF, RE 432789/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Eros Graus, v.u., julgado em 
14/06/2005 e publicado no DJ de 07/10/2005)  

Ademais, a Suprema Corte já julgou constitucional lei estadual que estabelece a 
obrigação de determinadas informações constarem nos rótulos de embalagens de café, não 
restando usurpada competência legislativa privativa da União, haja vista que a norma 
impugnada na ação direta de inconstitucionalidade buscou, tão-somente, assegurar a proteção 
do consumidor (STF, ADI 2832/PR, Tribunal Pleno, por maioria, julgado em 07/05/2008 e 
publicado no DJe de 20/06/2008).  

Ainda a corroborar a competência legislativa do Município para a matéria, tem-se que o 
Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 55, § 1º sobre a possibilidade do 
Município de legislar em matéria de consumo quando adotar medidas em defesa ao 
consumidor, como ocorre na proposta em tela, in verbis:  

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas 
respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, 
industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.  

§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os 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 normas que se fizerem necessárias. (grifamos)  
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Sobre o assunto Zelmo Denari ensina que:  

“O § 1º, por sua vez, atribui aos três entes políticos – incluindo, portanto, os Municípios 
– competência para fiscalizar e controlar o fornecimento de bens ou serviços, no interesse da 
preservação da vida, saúde, segurança, informação e bem estar do consumidor, baixando as 
normas que se fizerem necessárias.”  

Nesta passagem, o dispositivo tanto faz alusão às normas ordinárias de consumo 
quanto às normas de bens ou serviços, expressivas do poder de polícia administrativa, que 
podem ser editadas por quaisquer entes políticos, nas respectivas áreas de atuação 
administrativa. (In Código de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 
5ª ed. Rio do Janeiro: Forense Universitária, 1998. p.468).  

Note-se que o projeto encontra fundamento, ainda, na competência do Poder Público 
para disciplinar as atividades desenvolvidas em seu território, prevista no art. 160 da Lei 
Orgânica do Município nos seguintes termos:  

“Art. 160. O Poder Municipal disciplinará as atividades econômicas desenvolvidas em 
seu território, cabendo-lhe, quanto aos estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços e 
similares, dentre outras, as seguintes atribuições:  

(...)  

IV – estabelecer penalidades e aplicá-las aos infratores;  

(...)  

VI – normatizar o comércio regular, o comércio ambulante por pessoa física e jurídica 
nas vias e logradouros públicos e a atividade mercantil transitória em pontos fixos e em locais 
previamente determinados sem prejuízo das partes envolvidas;”  

Além disto, o artigo 165 da Lei Orgânica do Município veicula o dever do ente municipal 
promover a defesa do consumidor, in verbis:  

“O Município promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, em ação 
coordenada com órgãos e entidades que tenham atribuições de proteção e promoção dos 
destinatários finais de bens e serviços.”  

No mais, a aprovação da proposta se submete à disciplina do artigo 40, § 3º, inciso XII 
da Lei Orgânica do Município, dependendo sua aprovação de voto favorável da maioria 
absoluta dos membros da Câmara.  

Não obstante, é necessária a apresentação de Substitutivo a fim de excluir a previsão 
contida no inciso III do art. 2º, por não encontrar amparo no ordenamento jurídico, eis que no 
caso em análise não se trata, por exemplo, de mercadoria falsificada, de modo que a 
apreensão dos aparelhos poderia caracterizar apropriação indevida de propriedade privada.  

Ante o exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos PELA LEGALIDADE.  

SUBSTITUTIVO Nº                        DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0132/15  

Dispõe sobre a apresentação da informação sobre a importância do código de 
"Identificação Internacional de Equipamento Móvel - IMEI" e sua função nas embalagens de 
aparelhos de telefonia móvel, no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras providências.  

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  

Art. 1º As embalagens dos aparelhos de telefonia móvel comercializados no âmbito do 
Município de São Paulo deverão apresentar etiqueta de fácil visualização, com destaque para o 
respectivo número de "Identificação Internacional de Equipamento Móvel - IMEI", de modo a 
facilitar a informação aos consumidores, em caso de furto, roubo ou extravio do aparelho.  

Parágrafo único. As embalagens dos aparelhos de telefonia móvel deverão apresentar 
junto ao número IMEI a seguinte frase: "Em caso de furto, roubo ou extravio, use este número 
para bloqueio do seu celular."  

Art. 2º Em caso de infração ao disposto nesta Lei, o comerciante ou o estabelecimento 
comercial que ofertar o aparelho sem a etiqueta descrita no art. 1º ficará sujeito às seguintes 
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cominações, aplicadas sucessivamente, sem prejuízo das demais sanções previstas pelo 
Código de Defesa do Consumidor ou por outras normas:  

I - advertência;  

II - multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por aparelho celular comercializado em 
desacordo com esta Lei.  

Parágrafo único. O valor da multa de que trata o inciso II deste artigo será atualizado 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo 
que no caso de extinção desse índice será adotado outro, criado por lei federal, que reflita e 
recomponha o poder aquisitivo da moeda.  

Art. 3º Os estabelecimentos que comercializam aparelhos de telefonia móvel no âmbito 
do Município de São Paulo terão o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da entrada em vigor 
desta Lei, para se adaptar à exigência do art. 1º, sob pena de incidência das sanções previstas 
no art. 2º.  

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 20/05/2015.  

Alfredinho – PT  

Eduardo Tuma – PSDB - Relator  

Arselino Tatto – PT  

Conte Lopes – PTB  

George Hato – PMDB  

Marcos Belizário – PV  

Sandra Tadeu – DEM  

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 21/05/2015, p. 84 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

