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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
PROCESSO Nº 030.00051/2022-25
INTERESSADO:
  

 

PARECER-CONJUNTO AO PLL 401/2022

 

PROPONENTE(S): Vereador Felipe Camozzato.

TIPO: Projeto de Lei.

RELATOR: Jessé Sangalli.

EMENTA: Revoga a Lei nº 9.996, de 19 de junho de 2006 – que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas
nas dependências de postos de gasolina, estacionamentos e similares localizados no Município.

Senhor Vereador Presidente da CCJ, 

 

I. RELATÓRIO

Vem para parecer em reunião conjunta das comissões o PLL nº 401/22, de autoria do Vereador Felipe
Camozzato, em que se pretende revogar a Lei Municipal nº 9.996/2006, que proíbe o consumo de bebidas
alcoólicas nas dependências de postos de gasolina, estacionamentos e similares localizados no Município.

Em seus argumentos, justifica que “a referida legislação se encontra em descompasso o arcabouço legal
vigente, tendo em vista que desde 2012 vigora a Lei Federal nº 122.760/12, que estabelece a “lei seca” e “a
referida legislação se consubstancia, tão somente, em uma punição aos estabelecimentos que deixam de
poder exercer a sua liberdade econômica, sem que exista efetivo impacto na realidade de consumo daqueles
que desejam transgredir a política vigente para a segurança no trânsito.”

O parecer da procuradoria desta Casa Legislativa foi no sentido de não encontrar óbice. 

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Adianto meu voto no sentido da inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação da matéria e, no
mérito, pela aprovação do projeto.

Pelo que se depreende do conteúdo normativo da proposição, pretende-se revogar norma obsoleta e
inconstitucional ainda em vigor no Município. 
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Isso porque o art. 24, inciso V, da Constituição Federal, dispõe que:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

[...]

V - produção e consumo;

A Lei Municipal que se pretende revogar, ao proibir o consumo de um produto, independentemente do local,
invade competência de instituição de outro ente federado. Sendo assim, somente compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre o consumo, sendo que a União fixa as normas
gerais de acordo com o §2º do mesmo artigo.

Nesse sentido, citamos como exemplo o julgamento da ADI 6.193, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado
em 2-4-2020, em que o pretório excelso consignou a competência do Estado, suplementar à União, de
regulamentar matéria acerca do consumo de bebida alcoólica em estádios de futebol, senão vejamos:

Competência concorrente para a matéria (CF, art. 24). O inciso II do art. 13-A da Lei Federal
10.671/2003 estabelece condições gerais de acesso e permanência do torcedor em recintos
espor�vos, entre as quais a de não portar bebidas proibidas ou susce�veis de gerar ou possibilitar a
prá�ca de atos de violência, não par�cularizando, entretanto, quais seriam essas bebidas.
Inexistência de vedação geral e absoluta. Possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua
competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamentar a
matéria. Respeito à razoabilidade e proporcionalidade na regulamentação estadual. Permissão
somente de bebidas não des�ladas com teor alcoólico inferior a 14%, igualmente autorizadas nos
grandes eventos mundiais de futebol e outros esportes, inclusive na Copa do Mundo organizada
pela FIFA e nas Olimpíadas. A permissão veiculada pela legislação impugnada não envolve um risco
social maior do que aquele decorrente da proibição, pois a ausência da comercialização de bebidas
de menor teor alcoólico dentro dos estádios acaba gerando o consumo de todos os �pos de bebidas
– inclusive aquelas com elevado teor alcoólico – nas imediações dos eventos espor�vos. A Lei
Estadual 10.524/2017, ao dispor sobre a comercialização e o consumo de bebidas não des�ladas
com baixo teor alcoólico em estádios de futebol, traduziu norma�zação direcionada ao torcedor-
espectador, equiparado pelo § 3º do art. 42 da Lei Federal 9.615/1998, para todos os efeitos legais,
ao consumidor, sujeito de direitos definido na Lei Federal 8.078/1990.

 

Perceba que o referido julgado dispõe que a Lei Federal denominada Estatuto do Torcedor é quem proíbe o
consumo de bebidas alcoólicas em estádios de futebol, cabendo ao Estado-membro a regulação da matéria,
com base no art. 24, da CF. 

Sendo assim, não é dada ao Município tal competência, de modo que a Lei Municipal nº 9.996/06 sequer
deveria existir no ordenamento jurídico, devendo ser declarada sua inconstitucionalidade. 

Ademais, referida lei municipal quando foi editada claramente não atendia ao comando do inc. I do art. 30 da
Constituição da República, uma vez que não se vincula ao conceito de interesse local a proibição de um
produto de consumo que é nacionalmente consumido e distribuído, sendo uma pauta de interesse estadual ou
nacional.

É de se ressaltar também que, acima de tudo, a norma é obsoleta, haja vista que contrasta com outras normas
municipais de maior grau (lembrando que na hierarquia das normas, a Lei Complementar está acima da Lei
Ordinária: art. 59, CF/88), cito como exemplo a Lei Complementar nº 876/20, que introduziu os princípios
da Lei de Liberdade Econômica no arcabouço jurídico municipal, que tem como princípios a liberdade como
uma garantia do exercício da atividade econômica e a intervenção subsidiária e excepcional do Poder Público
no exercício de atividades econômicas. 

Sendo assim, a lei de autoria do nobre vereador que propõe a revogação da norma aqui discutida, é
juridicamente necessária para extirpar do ordenamento jurídico municipal norma manifestamente
inconstitucional. 

III. CONCLUSÃO
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1. Por essas razões, manifesto-me pela INEXISTÊNCIA DE ÓBICE de natureza jurídica para
tramitação da matéria e, no mérito, concluo pela APROVAÇÃO do projeto.

2.  

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Jesse Sangalli de Mello, Vereador(a), em 30/11/2022, às
11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0472930 e o código CRC 584F1328.

Referência: Processo nº 030.00051/2022-25 SEI nº 0472930

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 105/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB/CEDECONDH con�do no
doc 0472930 (SEI nº 030.00051/2022-25 – Proc. nº 0828/22 - PLL 401), de autoria do vereador Jessé
Sangalli, foi APROVADO em votação nominal durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça, Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, Comissão de
Urbanização, Transportes e Habitação e Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e
Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota com votação encerrada em 30 de
novembro de 2022.

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

Vereador João Bosco Vaz - Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: CONTRÁRIO

Vereadora Bruna Rodrigues: CONTRÁRIO

Vereador Moisés Barboza: FAVORÁVEL
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COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Vereador Jessé Sangalli – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Cezar Augusto Schirmer: FAVORÁVEL

Vereadora Fernanda Barth: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: CONTRÁRIO

 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA URBANA

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Alvoni Medina: CONTRÁRIO

Vereador Kaká D'Ávila: NÃO VOTOU

Vereadora Laura Sito: ABSTENÇÃO

Vereador Matheus Gomes: ABSTENÇÃO

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
01/12/2022, às 12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0473810 e o código CRC D36660AB.

Referência: Processo nº 030.00051/2022-25 SEI nº 0473810

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

