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PARECER Nº 0137/2014 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI 247/2013.  
Refere-se ao projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador George Hato, que 
regulamenta a entrada de consumidores portando alimentos e bebidas não 
alcoólicas nos estabelecimentos que especifica e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, apresentando substitutivo, o qual tem a finalidade de adequar o texto 
do projeto ao seu intento retratado na justificativa, qual seja, impedir a prática 
abusiva de alguns estabelecimentos que restringem o consumo apenas aos 
alimentos e bebidas por eles comercializados e, não, genericamente, permitir o 
consumo de alimentos e bebidas no interior dos estabelecimentos mencionados. Por 
outras palavras, a decisão quanto à permissão ou não do consumo de alimentos e 
bebidas em suas dependências cabe aos estabelecimentos comerciais, no exercício 
da livre iniciativa prevista no art. 170 da Constituição Federal, mas, optando pela 
permissão, não poderão vedar o ingresso de tais produtos quando adquiridos em 
outros locais.  
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia emitiu parecer favorável ao projeto, apresentando substitutivo, no 
qual ajusta o substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa restringindo a entrada de embalagens de bebidas alcoólicas que 
possam oferecer riscos à integridade física das pessoas, elencadas no parágrafo 
único do artigo segundo do projeto de lei.  
A propositura original prevê que parques temáticos, casas de espetáculos, clubes, 
cinemas, teatros, estádios e ginásios esportivos e poliesportivos não poderão 
impedir o acesso de consumidores portando alimentos e bebidas não alcoólicas. 
Fica facultada ainda, ao estabelecimento comercial, a proibição da entrada de 
bebidas alcoólicas e do ingresso de embalagens de vidro que possam causar algum 
risco aos demais consumidores. Em caso de descumprimento da medida, serão 
impostas as penalidades de multa de R$ 1.000,00 por consumidor impedido de 
ingressar no estabelecimento com alimento ou bebida não alcoólica, em caso de 
reincidência aplica-se multa em dobro. Em ocorrendo terceira infração poderá haver 
o fechamento administrativo e a cassação do alvará de licença de funcionamento.  
Os referidos estabelecimentos que promovem atividades de lazer e entretenimento 
e também ofertam serviços de lanchonete ou restaurante, e frequentemente, são a 
única opção de alimentação para os seus frequentadores, além disso, os serviços 
oferecidos nestes estabelecimentos são praticados normalmente a preços 
superiores aos de mercado.  
Segundo a justificativa do autor, a propositura tem por objetivo a proteção do 
consumidor com relação a proibições irregulares praticadas por estabelecimentos 
comerciais no tocante ao ingresso de clientes portando alimentos e bebidas não 
alcoólicas. Isto porque, geralmente essas casas comerciais proíbem de forma 
manifestamente ilegal a entrada de alimentos e bebidas adquiridos fora de seu 
estabelecimento, configurando, dessa forma, venda casada.  
Considerando o acima explanado, no âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que 
devemos analisar, entendemos que o projeto é meritório e deve prosperar.  
Portanto, favorável é o nosso parecer nos termos do substitutivo da Comissão de 
Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e Gastronomia.  
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, 19/02/2014.  
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