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Revoga a Lei n' 11.]30, de]9 de setembro
de 201] -- que obriga os hipermercados, os
supermercados e similares a realizarem o
serviço de acondicionamento das
mercadorias compradas pelos seus clientes
e dá outras providências.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
dos vereadores Felipe Camozzato, Professor Wambert e Valter Nagelstein.

A Procuradoria desta Casa (fl. 06), em parecer prévio, asseverou que a
matéria se insere no âmbito da competência municipal, inexistindo óbice jurídico à
tramitação, uma vez que cabe aos municípios legislar sobre assuntos de interesse
local

E o relatório

O autor, ao justificar a proposta, ressaltou que a lei ora objeto de
revogação esta com sua vigência suspensa em função do provimento de Agravo
Regímenta[ (Processo n.' 700500] 1 790), interposto contra a negativa de liminar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.' 70049736630, proposta pelo Sindicato
Interjnunícipal do Comércio Varejista de Gêneros. Ressaltou, ainda, que o Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu a eficácia da lei no ano 2013, e que,
desde então, o processo está aguardando julgamento do tema n.' 525 de
Repercussão Geral do STF

Ocorre que, em 24 de outubro de 20]8, o STF julgou o Recurso
Extraordinário n.' 839950 (/ead/ng case) e fixou a seguinte tese: "São
inconstitucionais as leis que obrigam os supermercados ou similares à prestação de
serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao
princípio da livre iniciativa (ans. I', IV, e 170 da Constituição Federaly'
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Diante do exposto, a proposta vai ao encontro da decisão do Supremo,
razão pela qual manifesto parecer pela inexistência de óbice de natureza jurídica
para a tramitação do Prometo.

Sala de Reuniões, 14 de março de 2019

Aprovado pela Comissão em $
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