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PARECER Nº 1534/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0450/11.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Francisco Chagas, que 
visa obrigar a inclusão nos cardápios dos estabelecimentos que servem refeição de 
informação ao consumidor acerca da existência de glúten na composição dos 
alimentos comercializados.  
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir.  
Sob o aspecto formal, há legitimidade do Município e dessa E. Casa para versar 
sobre o tema.  
De fato, apesar de o art. 24 da Carta Magna estabelecer como competência 
concorrente da União, Estados e do Distrito Federal legislar sobre produção e 
consumo (inciso V) e sobre saúde (inciso XII), o art. 30, II, da mesma Lei Suprema 
atribui competência aos Municípios para suplementar a legislação federal e estadual 
acerca desses assuntos, no que couber.  
Foi no exercício dessa competência que a Lei Orgânica do Município assim dispôs:  
“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:  
(....)  
II – fixar horários e condições de funcionamento;  
III – fiscalizar as suas atividades de maneira a garantir que não se tornem 
prejudiciais ao meio ambiente e ao bem-estar da população;  
IV – estabelecer penalidades e aplicá-las aos infratores;  
V – regulamentar a afixação de cartazes, anúncios e demais instrumentos de 
publicidade;  
(....)” (destacamos).  
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 55, autorizou expressamente os 
Municípios, com base no interesse local que a matéria apresenta, a atuarem no 
campo de defesa do consumidor, assim dispondo:  
“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.  
§ 1º 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” (destacamos).  
Portanto, com vistas à defesa da saúde, da informação e do bem estar do 
consumidor, nada obsta que o Município institua regra obrigando também os 
estabelecimentos que comercializam refeições a informar em seus cardápios sobre 
a existência ou não de glúten na composição de alimentos.  
Não bastasse o supraexposto, a propositura encontra fundamento também 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 tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos”.  



Segundo ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, "pelo poder de polícia o Estado, 
mediante lei, condiciona, limita o exercício da liberdade e da propriedade dos 
administrados, a fim de compatibilizá-las com o bem-estar social. Daí que a 
Administração fica incumbida de desenvolver certa atividade destinada a assegurar 
que a atuação dos particulares se mantenha consoante com as exigências legais, o 
que pressupõe a prática de atos, ora preventivos, ora fiscalizadores e ora 
repressivos" (in Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 5ª ed., pág. 353).  
Também sob o aspecto material, o projeto encontra amparo no nosso ordenamento 
jurídico.  
A proteção da vida e da saúde do consumidor é direto básico assegurado 
expressamente pelo art. 6º do Código de Defesa do Consumidor. O mesmo se 
afirme do direito à informação adequada e clara, com a especificação correta da 
quantidade, características, composição e qualidade dos produtos, bem como sobre 
os riscos que possam apresentar.  
No mesmo sentido, o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor reza que “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 apresentem à 
saúde e segurança dos consumidores”.  
Respaldadas em tais dispositivos legais, foram promulgadas outras leis, não apenas 
municipais, como também federais, acerca da necessidade de informação sobre 
componentes de produtos alimentícios, com vistas à proteção da saúde do 
consumidor. Dentre elas, vale destacar a Lei Federal nº 10.674/2003, que obriga a 
informação da presença de glúten em produtos alimentícios, visando controlar a 
doença celíaca, e a Lei Municipal nº 13.063/2000, que obriga os restaurantes, 
bares e lanchonetes que adotam a modalidade self service a identificar as comidas 
expostas, indicando seus respectivos ingredientes e temperos principais.  
A propositura encontra seu fundamento no art. 24, V e XII, combinado com o art. 
30, II, da Constituição Federal, no art. 160 e 30, I, da Lei Orgânica do Município, 
nos art. 6º, 31 e 55 do Código de Defesa do Consumidor.  
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa.  
LEGAL, portanto, o projeto.  
No entanto, tendo em vista a extinção da UFM pela Lei nº 11.960/95 e ainda 
visando adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa com a 
supressão do artigo 3º do projeto original que versava sobre matéria de iniciativa 
legislativa privativa do Executivo, propomos o seguinte Substitutivo:  
  
SUBSTITUTIVO Nº     DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE 
LEI Nº 0450/11.  
  
Obriga os estabelecimentos que comercializam refeições prontas a informar o 
consumidor acerca da existência ou não de glúten na composição dos alimentos, e 
dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A :  
Art. 1º Os estabelecimentos que comercializam refeições prontas, tais como, bares, 
padarias, restaurantes e lanchonetes, ficam obrigados a informar em seus 
cardápios sobre a existência ou não de glúten na composição dos alimentos.  
Art. 2º O descumprimento do disposto no artigo 1º sujeitará os infratores desta lei 
à aplicação de multa no valor de R$ 1.020,20 (hum mil e vinte reais e vinte 
centavos)            por estabelecimento, dobrada na reincidência.  
Parágrafo único. O valor da multa de que trata o caput será reajustado 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 deste índice, será adotado outro criado 
por legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.  
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo de 90 
(noventa) dias, a contar da sua publicação.  
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.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
09.11.2011.  
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