
PARECER CCJ

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

 

PARECER Nº          /21 – CCJ

À CONTESTAÇÃO 0220499 AO PARECER DA CCJ AO PLL 092/20

 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de prioridade de atendimento dos serviços de Delivery aos idosos.

 

 

                     Vem a esta Comissão, para parecer, a contestação do Vereador Cassiá Carpes ao parecer exarado
por mim, no âmbito da CCJ, ao PLL 092/20, também de autoria do Vereador Cassiá Carpes.

 

                     A proposição visa determinar que os serviços de Delivery priorizem o atendimento de pessoas
idosas no Município de Porto Alegre. Em sua fundamentação, o projeto relata a situação aguda que vive a
população idosa durante a crise causada pela pandemia da COVID-19. 

 

                     A Procuradoria desta Casa, em seu parecer prévio, não observou óbice de natureza jurídica à
tramitação da matéria. Posteriormente, o projeto foi remetido para a Comissão de Constituição e Justiça, na
qual ofereci parecer pela existência de óbice jurídica para a tramitação da matéria, tendo em vista a
incompetência do Município para legislar sobre o objeto do projeto.

 

                     Em atenção ao disposto no caput do art. 56 do Regimento Interno, o autor da proposição foi
cientificado e ofereceu contestação ao parecer. Em sua contestação, o autor da proposição busca rebater os
fundamentos apresentados no parecer, afirmando que compete ao município legislar sobre matérias ligadas
ao direito do consumidor e a proteção do idoso.

 

                    Afirma ainda, que compete ao município suplementar a legislação federal e estadual, bem como
legislar sobre matérias de interesse local, nos termos do disposto no art. 30 da Constituição de República
Federativa do Brasil (“CRFB”), e que tal disposição autorizaria a apresentação do projeto.

 

É



                   É o relatório.

 

                    Em sua contestação, o autor sustenta que o parecer apresentado ao seu projeto incorreu em erro,
uma vez que teria ignorado que, ainda que o art. 24 da CRFB tenha estabelecido competência concorrente
para a União, os Estados e o Distrito Federal, o Município teria competência para editar leis de forma a
suplementar à legislação editada pelos entes federados com competência originária para legislar sobre as
matérias elencadas nos incisos do referido artigo.

 

                    Ainda, o autor afirma que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº
586.224/SP, pacificou o entendimento de que os Municípios possuem competência para legislar de forma
suplementar à legislação federal e estadual, desde que dentro dos limites e peculiaridades atreladas ao
interesse local. Nesse sentido, o autor entende que, tendo em vista a existência de legislações federais que
versam sobre a proteção ao idoso e ao consumidor, mais marcadamente o Estatuto do Idoso e o Código de
Defesa do Consumidor, estaria legitimada a competência do Município para dispor sobre esses temas em
caráter supletivo.

 

                    Contudo, o autor olvidou que a matéria objeto do RE 586.224/SP era uma legislação municipal
que versava sobre direito ambiental, a qual por natureza deve ser suplementada por diferentes entes
federados, tendo em vista a sistemática adotada na CRFB e na legislação federal, bem como na formulação
de políticas públicas descentralizadas para a proteção do meio ambiente. Por outro lado, reconhece-se que a
matéria ambiental é indissociável do interesse local, tendo em vista que a lei necessariamente visará adaptar
as normas gerais de direito ambiental a uma realidade municipal específica.

 

                    Entretanto, reconhecer tal fato não pode representar uma carta branca para que a municipalidade
desconsidere o rol de competências legislativa previstas na Carta Magna. É justamente por esse motivo que o
dispositivo do Acórdão que julgou o RE 586.224/SP impõe que se observe uma limitação a capacidade
legislativa dos Municípios, qual seja o “limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e
harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB)”.

         

                    Por conseguinte, é possível observar que a função legislativa dos Municípios se limita a
adaptação do estabelecido pelas legislações editadas pelos outros entes federados. Nesse sentido, a leitura do
vocábulo “suplementar”, empregado na redação do inc. II do art. 30 da CRFB, deve ser realizada
conjugadamente ao comando, estabelecido no mesmo dispositivo, de fazê-lo “no que couber”.

 

                   Ora, não fosse assim, teríamos uma capacidade legislativa plena para os municípios em matérias
que claramente não são sua atribuição. Os Municípios não legislam ativamente sobre a esmagadora maioria
das matérias contidas no art. 24 da CRFB, salvo quando precisam adaptar-se às disposições que outros entes
federados estabeleceram.

 

                   Nesse sentido, inexistindo qualquer legislação que determine tal prioridade, a proposta
apresentada no projeto inova por completo no ordenamento jurídico, dispondo sobre um tema que possui
evidente transcendência em relação aos limites da municipalidade, conforme apontado no parecer ora
contestado. Por outro lado, há o ponto relativo ao esvaziamento dos fundamentos da ordem econômica
brasileira, previstos no art. 170 da CRFB.



 

                   É fato que os princípios constitucionais precisam ser compatibilizados, mas tal entendimento não
implica em defender o seu esvaziamento e sim a sua manutenção, através da ponderação a ser realizada no
bojo processo de interpretativo do texto constitucional. Receio que a proposta, ainda que apresentada com a
melhor das intenções, acarretaria um absoluto esvaziamento da liberdade de iniciativa dos empreendedores
do ramo.

 

                   Basta observar os aplicativos de Delivery para verificar que há cobranças de valores
diferenciados para distintos graus de urgência – escolhidos pelo cliente na plataforma. Nesse sentido, a
composição das escalas de entrega e das prioridades de atendimento compõe o modelo de negócio desses
empreendedores.

 

                   Trata-se de uma ferramenta de mercado extremamente importante, uma vez que atende, através
do sistema de preços, as pessoas que mais precisam daqueles insumos naquele momento. O conceito de
preferências relativas é respeitado pelo modelo de negócios dos empreendedores, que possuem todo o direito
de estruturar suas operações sob esses formatos.

 

                   Observado esse cenário, não poderia ter opinião distinta da esboçada no parecer inicial, de que
uma estruturação de prioridades através de um instrumento legal centralizador e imutável é deletério para o
ambiente de mercado e para a livre iniciativa, que é o que a Carta de 88 visa prestigiar na redação do art. 170
da CRFB. Inclusive, a proposição impediria que outros aplicativos se especializassem em atender esse
público, o que poderia ser inclusive mais benéfico para os idosos do que uma obrigação horizontal de
atendimento.

 

                   Por fim, conforme apresentado no parecer inicial e não contestado pelo Autor, o projeto ainda
pode apresentar risco aos idosos que, na condição de pessoas com maior tendência a vulnerabilidade social,
podem ser instrumentalizadas para um tratamento mais vantajoso.

 

                    Ante o exposto, entendo pela existência de óbice jurídica para a tramitação do Projeto, mantendo
o entendimento esboçado no parecer inicial.

 

 

                   Sala de Reuniões Virtual, 13 de abril de 2021.

 

 

 

 

 

           Vereador Felipe Camozzato



                          Relator.
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