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COMISSÃO DE CONST]TUIÇÂO E JUSTIÇA

PARECERNUà) /19-CCJ
A CONTESTAÇÃO AO PARECER N' 106/19 - CCJ

Obriga hipermercados, supermercados e
estabelecimentos similares a disponibilizar
carrinhos de compras com assentos
adaptados à utilização por crianças com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

Vem a esta Comissão, para parecer, a Contestação ao Parecer n'
CCJ, o Prometo em epígrafe, de autoria do vereador Paulo Brum.106/19

O Prometo visa obrigar os hipermercados, os supermercados e os
estabelecimentos similares a disponibilizar carrinhos de compras com assentos
adaptados à utilização por crianças com deficiência ou mobilidade reduzida.

A Comissão de Constituição e Justiça instada a se manifestar, acolheu,
à unanimidade dos presentes, o parecer de lavra deste signatário (fls. 16/19), no
sentido de que examinados os aspectos constitucionais, legais e regimentais,
aplicáveis a espécie, há flagrante óbice de natureza jurídica para a tramitação da
presente proposição, em razão da violação ao princípio da livre iniciativa e o livre
exercício da atividade económica, bem como numa exacerbação ao poder de
polícia local em obrigar os estabelecimentos nominados no PLL em disponibilizar
carrinhos de compras com assentos adaptados à utilização por crianças com
deficiência ou com mobilidade reduzida.

Após a aprovação do referido estudo técnico, o proponente formula
contestação ao Parecer (fl. 22), com o escopo de reformar a conclusão do
supracitado estudo técnico, perante essa Comissão Permanente, alegando, em
apertada síntese, que a proposição não padece de inconstitucionalidade visto que se
insere nas de interesse local.

É o relatório, sucinto

Embora se respeite a iniciativa parlamentar para apresentar
proposições, bem como os argumentos aduzidos à contestação, e, por maiores
esclarecimentos que possam ser dados sobre seu inegável mérito, resta claro que a
irresignação não merece prosperar, e, por via de consequência, reitero as razões
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pela existência de óbice jurídico à tramitação da proposição, quando exarei
Parecer, ora vergastado, o qual transcrevo em parte, para evitar fastidiosa
tautologia, que evidencia as máculas ao prometo de lei complementar,
especialmente no que conceme à vulneração dos princípios da livre iniciativa e da
liberdade económica, a saber:

"0 princípio constitucional da livre iniciativa. expresso no
capa// do artigo 170 da Carta Federal e, simetricamente, no artigo 157.
caput e ínciso V, da Constituição Estadual, é considerado fundamento

da ordem económica e atribui à iniciativa privada o papel primordial
na produção ou circulação de bens ou serviços, constituindo a base
sobre a qual se constrói a ordem económica. cabendo ao Estado
apenas, a função supletiva, pois a Constituição Federal determina que
a ele cabe a exploração direta da atividade económica quando
necessária à segurança nacional ou relevante interesse económico.

Nesse diapasão, em seu artigo 174, a Constituição Pátria
dispõe que o Estado tem a função de agente normativo e regulador da
atividade económica, exercendo as funções de fiscalização. incentivo
e planeamento de acordo com a lei, buscando evitar irregularidades.

Como se percebe, a Constituição não coíbe o
mtervencionismo estatal na produção ou circulação de bens ou
serviços, mas assegura e estimula o acesso à livre concorrência por
meio de ações fundadas na legislação, prestigiando o reconhecimento
de um direito oportunizado a todos. que é o de explorar as atividades
empresariais. Tal direito contrapõe-se ao poder de polícia
administrativa e ao próprio Estado, que somente pode ingerir-se na
economia dentro dos limites constitucionalmente definidos.

Resta claro que a proposição em tela provocaria uma
exacerbação do poder de polícia e uma indevida e exagerada
intromissão na atividade económica.

A expressão poder de polícia talvez sela uma das mais
importantes formas de atuação do Poder Público Municipal por
expressar a "autoridade'' da municipalidade. Sendo o Município o ente
político-administrativo que mais próximo se encontra dos cidadãos.
evidentemente que os maiores conflitos existentes deverão ser por ele
solucionados.

Ensina Hely Lopes Meirellesl que ''o /20der de po/íc/a é a
faculdade discricionária que reconhece à .Administração Pública de

l MEIRELLES, Hely Lopes Direito de Construir: Malheiros, 7a Ed 2000, P. 84
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restringia' e condicionar o uso e gozo dos bens e direitos individuais.
especialmente os de propriedade, em bene$cio do bem-estar geral''.

Em síntese. o Geme do poder de polícia está direcíonado a
impedir, através de ordens, atos e proibições, comportamentos
individuais que possam ocasionar prquízos à coletividade.

No entanto, não pode ser invocado poder de polícia
administrativa como supedâneo ao presente PLL, visto que o Poder
Público não tem o direito de impor mais esse encargo à iniciativa
privada.

Não se pode desconsiderar que, a título de princípio
constitucional federal expresso, a todos é assegurado o livre exercício
de qualquer atividade económica. Neste sentido esclarece JOSÉ
AFONSO DA SILVAz, destacando que:

É certamente o pt'incípio básico do liberalismo económico.
Surgiu como tlm aspecto da tuta dos agentes económicos para liberar-
se dos vínculos que sobre eles recaiam pot herança, seja do período
.feudal, seja dos pt'irtcipios do mercantilismo. No início, e durante o
século passado alé cl Primeira Gt'ande Gueri"a (1914-1918), a
liberdade de iniciativa económica significava garantia aos
proprietários da possibilidade de usar e trocar seus bens; garclntia.
portanto, do caráter absoluto da propriedade: garclntia de autonomia
jurídica e, por isso, garantia aos sujeitos da possibilidade de regular
suas relações do modo que tivessem por mais conveniente: garantia a
cada um parca desenvolver livremente a ativiclade escolhida

Neste sentido. cabe colacionar o seguinte julgado do
Supremo Tribunal Federal3:

Autortomict municipal. Disciplina legal de assunto de
.nleresse local. Lei municipal de Joinville, que proíbe a instalação de
nova Jttrmácia a medos de 500 metros de estabelecimento da mesma
natureza. Extremo a que não pode levar cl competência municipal
para o zoneamento da cidade: por redundar em reserva de mercado.
ainda que relativa, e, consequentemente, em afronta aos princípios da
livre concorrência, da defesa do consumidor e da [iberdade do
exercício das alividades económicas, que informam o modelo de
ordem económica consagrado pela Carta da República (clrt. 170 e
par(ígrafb, da CF).

2 SILVA, .rosé Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, 6" edição. São Paulo: RT, p. 665
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Dessa forma, a proposição fere os princípios constitucionais
da livre iniciativa e do livre exercício da atividade económica, insertos
na Constituição Federal de 1988, pois o presente PLL tem por
desiderato obrigar os hipermercados, supermercados e
estabelecimentos similares do Município de Porto Alegre, a
disponibilizar assentos adaptados à utilização por crianças com
deficiência ou com mobilidade reduzida.':

Diante do acima exposto, examinados os aspectos constitucionais,
legais e regimentais, manifesto Parecer Técnico pela improcedência da presente
irresignação, e, por via de consequência, mantenho hígído o posicionamento pela
existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Prometo.

Saia de Reuniões, ]7 dejunho de 2019

Relator

Aprovado pela Comissão em J 8
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NÃOVOTOU

Vereador Clàudio Janta

NÃOVOTOU

Vereador Márcio Bifes Ely

"«ál©ilvu''

/JCBC


