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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 208.00114/2021-57
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº      /2021

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ

PROCESSO Nº: 208.00114/2021-57

  

 

Proíbe a produção, a disponibilização, a
distribuição e a comercialização do produto foie
gras nos restaurantes e demais
estabelecimentos, públicos ou privados,
localizados no Município de Porto Alegre.

  

Senhor Presidente,

 

I. RELATÓRIO

1. Vem a este Relator, para parecer, o Projeto de Lei do Legisla�vo 152/21, de autoria do
nobre vereador Leonel Radde, em epígrafe, que busca proibir a produção, a disponibilização, a
distribuição e a comercialização do produto foie gras nos restaurantes e demais estabelecimentos,
públicos ou privados, localizados no Município de Porto Alegre. 

2. O projeto teve a seguinte tramitação: em 13/04/2021, foi encaminhada a minuta, a qual
foi finalizada em 13/05/2021. Em 17/05/2021, o projeto foi apregoado e encaminhado para Procuradoria
elaborar Parecer prévio. Em 04/07/2021, a Procuradoria emi�u parecer que concluiu pela inexistência de
óbice de natureza jurídica, porém alertou pela recente decisão no estado de São Paulo sobre a
incons�tucionalidade da matéria e a discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O projeto
cumpriu as primeira e segunda sessões de pauta em 02/08/2021. Foi encaminhado para a CCJ e fui
nomeado relator em 23/08/2021.

3. Eis o breve relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

4. Embora, como apontado pela Procuradoria Municipal, haja espaço para o município editar
normas de proteção ambiental, o presente projeto não trata exclusivamente disto, mas de restrições
econômicas em toda a cadeia produ�va e de consumo de foie gras - um alimento - em Porto Alegre.
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Restrições a alimentos devem ser consideradas a priori de forma especial, pelo impacto que geram na
segurança alimentar - que é mais ampla do que o cálculo calórico ingerido pela população -, a qual possui
também aspectos culturais.

5. O próprio Comitê pela Segurança Alimentar das Nações Unidas elaborou o conceito de
segurança alimentar nestes termos, concluindo que segurança alimentar "means that all people, at all
�mes, have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutri�ous food that meets their
food preferences and dietary needs for an ac�ve and healthy life". Ou seja, não é possível legislar
visando que parte da população não tenha acesso a alimentos de sua preferência, afetando a sua
liberdade de escolha sobre quais devem ser consumidos.

6. De outra forma, estaremos desmontando um conceito de segurança alimentar válido
internacionalmente há décadas, que é a base de polí�cas públicas - que inclui desde a concepção da
cesta básica, do cálculo do salário mínimo, até a índice de inflação -, que serve para proteger tanto o
acesso de todos, todo o tempo, ao arroz e feijão, como a todo �po de proteína. Se abrimos espaço para
uma proibição específica de acesso a um alimento, estaremos criando um precedente para a proibição de
outros, sob o argumento de qual forma de produção é aceitável ou não. O que nos impediria, em
hipótese, de proibir o consumo de carne ou soja com base na proteção da floresta Amazônica, ou o
frango e ovos com base na forma como as granjas os criam e abatem? Ou até mesmo de legumes e
hortaliças, se não aceitarmos determinados defensivos agrícolas autorizados no resto do país?    

7. É importante considerar que o foie gras somente é produzido, distribuído e
comercializado, gerando emprego e renda no setor de alta gastronomia da capital, porque existem
pessoas dispostas a consumi-lo. São essas pessoas e a sua segurança alimentar - independente da classe
social que integram - que devem ser protegidas frente a proibição total de acesso a esse alimento. Diante
disso, vejo afronta ao art. 6º da Cons�tuição Federal, de modo que limita desproporcionalmente o
direito social à alimentação.

8. Do ponto de vista das liberdades econômicas, do princípio da livre inicia�va, o projeto
também padece de vícios de legalidade e de cons�tucionalidade. Ele prevê a restrição total da cadeia
produ�va de foie gras na capital, de modo a restringir sobremaneira a a�vidade econômica, podendo
haver redução de faturamento em restaurantes e a perda de empregos e renda na ponta. Para evitar - ou
que se possa ponderar esse �po de impacto econômico - está em vigor no município a Lei Complementar
nº 876/2020, conhecida como a Lei da Liberdade Econômica, a qual estabelece uma série de garan�as
aos empreendedores da capital contra normas imoderadas de restrição econômica, de modo a dar ainda
mais substância aos princípios inscritos no art. 170 da Cons�tuição Federal.

9. No seu art. 6º, a Lei Complementar impõe que "as propostas de edição e de alteração de
atos norma�vos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados,
editadas por órgão ou en�dade da Administração Pública Municipal, incluídas as autarquias e as
fundações públicas, serão precedidas da realização de análise de impacto regulatório, que conterá
informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato norma�vo, para verificar a razoabilidade do seu
impacto econômico."

10. A ausência do relatório de impacto regulatório atrai impedi�vo legal para a sua tramitação,
já que não há os elementos mínimos que possibilitem analisar a razoabilidade de seu impacto na
economia da cidade, em especial naqueles estabelecimentos que estão inseridos na cadeia produ�va e
de consumo do alimento, de modo que consideramos a restrição imoderada. Neste ponto, o projeto fere
o art. 170 da Cons�tuição Federal, por infringir o princípio da livre inicia�va, ao buscar fazer
ingerências indevidas sobre o que a inicia�va privada deve ou não produzir, disponibilizar, distribuir e
comercializar nos restaurantes da capital.

11. Ademais, na esteira do que decidiu o Tribunal de Jus�ça de São Paulo, por se extrapolar o
interesse local, também se conclui que o Município não tem competência para proibir, de forma ampla e
geral, a comercialização de determinado produto, interferindo diretamente em sua produção e consumo,
contra o que diz o art. 30, I, da Cons�tuição Federal:

Ação direta de incons�tucionalidade. Lei nº 16.222, de 25 de junho de 2015. Proibição de produção
e comercialização de foie gras no âmbito do Município de São Paulo. (...) Atribuição legisla�va do
Município que se circunscreve aos assuntos de interesse local ou caráter suple�vo da legislação
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federal e estadual, não podendo proibir, de forma ampla e geral, a comercialização de determinado
produto, interferindo diretamente em sua produção e em seu consumo. Matéria abordada que
extrapola o mero interesse local. Afronta aos ar�gos 111 e 144 da Cons�tuição Estadual. Ação
julgada procedente. (TJSP; Direta de Incons�tucionalidade 2082659-76.2016.8.26.0000; Relator (a):
Sérgio Rui; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Jus�ça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 05/10/2016; Data de Registro: 06/10/2016)

12. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a situação ainda resta inconclusa, porém há
orientação de que "faz-se mister a realização da ponderação entre princípios cons�tucionais. Dessa
forma, a resolução da controvérsia está condicionada ao peso que se confira, de um lado, ao princípio da
livre inicia�va e, de outro, aos princípios da proteção do consumidor e do meio ambiente, restando
evidenciada, portanto, a relevância jurídica da matéria." Do nosso ponto de vista, deve preponderar o
princípio da livre inicia�va e do direito social à segurança alimentar do consumidor, de forma que a
matéria objeto do projeto de lei seja considerada incons�tucional, por afronta aos arts. 6º, 30, I, e 170,
todos da Cons�tuição Federal, bem como o art. 6º da Lei Complementar nº 876/2020.

III. CONCLUSÃO

13. Diante o exposto, somos pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do projeto.

 

RAMIRO ROSÁRIO

VEREADOR

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 04/09/2021,
às 22:31, 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 0271774 e o código CRC 4AAE95D3.

Referência: Processo nº 208.00114/2021-57 SEI nº 0271774

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 151/21 – CCJ con�do no doc 0271774 (SEI nº 208.00114/2021-57 – Proc. nº
0390/21 - PLL nº 152), de autoria do vereador Ramiro Rosário, foi APROVADO durante Reunião Ordinária
da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia  14 de
setembro de 2021, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Claudio Janta  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: CONTRÁRIO

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
14/09/2021, às 16:49, 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 0277666 e o código CRC 8936B83C.

Referência: Processo nº 208.00114/2021-57 SEI nº 0277666

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

