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PROJETO DE LEI
29/01/2020

FICA VEDADA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARA,
QUE OS BARES, RESTAURANTES E BARRACAS DE
PRAIA, REALIZEM A COBRANÇA DE QUALQUER
OUTRO VALOR, PROVENIENTE DO CONSUMO DE
PRODUTOS DE AMBULANTES E TERCEIROS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º – Os bares, restaurantes e barracas de praia localizados no Estado do Ceará, ficam proibidos de
cobrarem qualquer outro valor extra dos clientes, por consumirem produtos de ambulantes ou terceiros.

Parágrafo único. O consumidor ou cliente que for vítima da cobrança que trata o caput deste artigo poderá
comunicar aos competentes órgãos de proteção aos consumidores para fins de responsabilização, pelo
caráter abusivo da cobrança.

Art. 2° - Fica proibida também a cobrança que trata o caput do artigo 1° desta lei, nas hipóteses dos
consumidores ou clientes adentrarem os bares, restaurantes e barracas de praia, consumindo produto
adquirido em outro local.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por escopo coibir que os clientes de bares, restaurantes e barracas de praia
localizados no Estado do Ceará, sejam cobrados por consumirem produtos provenientes de ambulantes ou
terceiros. Aqui, o intuito é deixar o consumidor a vontade para negociar com qualquer pessoa ou
estabelecimento, fomentando a livre concorrência entre estes.

Por outro lado, a proposição possibilita ainda que em caso da ocorrência de cobrança que trata o
parágrafo anterior, os consumidores e clientes poderão comunicar ao competente órgão de proteção aos
consumidores para fins de responsabilização.
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No Ceará, uma determinada barracada de praia localizada na praia do futuro, em Fortaleza, cobrou dos
seus clientes o valor de R$ 60,00 (sessenta) reais por produto adquirido de ambulantes. Segundo
noticiado em jornais de grande circulação, a cobrança estaria fixada nas árvores e estruturas localizadas
nas proximidades da barraca. O Procon do município de Fortaleza notificou a barraca para prestar
esclarecimentos sobre a cobrança abusiva, e determinou ainda multa de até R$13.000.000,00 (treze)
milhões de reais, caso outra barraca praticasse a mesma conduta.

Vale destacar que a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que institui o Código de Defesa do
Consumidor, estabelece:

Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento
das necessidades dos consumidores,  saúde e segurança, o respeito à sua dignidade, a

, a melhoria da sua qualidade de vida, bemproteção de seus interesses econômicos
como , atendidos os seguintesa transparência e harmonia das relações de consumo
princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:

a) por iniciativa direta;

[…]

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e
compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos
quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com
base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

O mesmo dispositivo do Código de Defesa do Consumidor repudia ainda a prática de abusos praticados
no mercado de consumo, senão vejamos:

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de
consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações
industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar
prejuízos aos consumidores;

É nessa entoada que o presente projeto de debruça, visto que o consumidor, pessoa frágil na relação de
consumo, é merecedor de mecanismos e dispositivos que garantam a sua dignidade e respeito.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
06/04/2020

PROJETO DE LEI N°00009/2020

AUTORIA: Dep. André Fernandes

EMENTA: “Fica vedada, no âmbito do Estado do Ceará, que os bares, restaurantes e barracas de
praia realizem a cobrança de qualquer outro valor proveniente do consumo de produtos de
ambulantes e terceiros, e dá outras providências.”

 

PARECER

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do Excelentíssimo SenhorProjeto de Lei nº 00009/2020
Deputado , que: André Fernandes “Fica vedada, no âmbito do Estado do Ceará, que os bares,
restaurantes e barracas de praia realizem a cobrança de qualquer outro valor proveniente do
consumo de produtos de ambulantes e terceiros, e dá outras providências.”

 

DO PROJETO

 

Dispõem os artigos da presente propositura:

 

“Art. 1º – Os bares, restaurantes e barracas de praia localizados no Estado do Ceará,
ficam proibidos de cobrarem qualquer outro valor extra dos clientes, por consumirem
produtos de ambulantes ou terceiros.
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Parágrafo único. O consumidor ou cliente que for vítima da cobrança que trata o caput
deste artigo poderá comunicar aos competentes órgãos de proteção aos consumidores
para fins de responsabilização, pelo caráter abusivo da cobrança.

Art. 2° - Fica proibida também a cobrança que trata o caput do artigo 1° desta lei, nas
hipóteses dos consumidores ou clientes adentrarem os bares, restaurantes e barracas
de praia, consumindo produto adquirido em outro local.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

 

2. JUSTIFICATIVA:

 

Justifica o ilustre Parlamentar que:

 

“A presente proposição tem por escopo coibir que os clientes de bares,
restaurantes e barracas de praia localizados no Estado do Ceará, sejam
cobrados por consumirem produtos provenientes de ambulantes ou terceiros.
Aqui, o intuito é deixar o consumidor a vontade para negociar com qualquer
pessoa ou estabelecimento, fomentando a livre concorrência entre estes.

Por outro lado, a proposição possibilita ainda que em caso da ocorrência de
cobrança que trata o parágrafo anterior, os consumidores e clientes poderão
comunicar ao competente órgão de proteção aos consumidores para fins de
responsabilização.

No Ceará, uma determinada barracada de praia localizada na praia do futuro,
em Fortaleza, cobrou dos seus clientes o valor de R$ 60,00 (sessenta) reais por
produto adquirido de ambulantes. Segundo noticiado em jornais de grande
circulação, a cobrança estaria fixada nas árvores e estruturas localizadas nas
proximidades da barraca. O Procon do município de Fortaleza notificou a
barraca para prestar esclarecimentos sobre a cobrança abusiva, e determinou
ainda multa de até R$13.000.000,00 (treze) milhões de reais, caso outra barraca
praticasse a mesma conduta.

Vale destacar que a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que institui
o Código de Defesa do Consumidor, estabelece:

Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade,
saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo, atendidos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:

a) por iniciativa direta;

[…]

7 de 19



III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e
compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos
quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre
com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

O mesmo dispositivo do Código de Defesa do Consumidor repudia ainda a
prática de abusos praticados no mercado de consumo, senão vejamos:

 

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de
consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e
criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que
possam causar prejuízos aos consumidores;

É nessa entoada que o presente projeto de debruça, visto que o consumidor,
pessoa frágil na relação de consumo, é merecedor de mecanismos e dispositivos
que garantam a sua dignidade e respeito.”

 

3. ASPECTOS LEGAIS

 

 A , em seu bojo, estabelece o seguinte:Lex Fundamentalis

 

“Art. 18. A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição”.

 

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, ”:“in verbis

 

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e
leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição”.

 

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, estabelece em seu artigo 14, inciso I, :“ ”exvilegis
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“Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público
interno, exerce em seu território as competências que, explícita ou
implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal,
observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação”

 

3.1 – DA INICIATIVA DE LEIS

 

A iniciativa de leis pelo Parlamento Estadual está prevista no art. 60,inciso I, Constituição Estadual:

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

        I - aos deputados  estaduais”

 

3.2 – DO PROCESSO LEGISLATIVO

 

No que concerne a projeto de lei, assim dispõe o art. 58, inciso III, da Carta Magna Estadual, in verbis:

 

“Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

 

(.....)

 

III – leis ordinárias”

 

Da mesma forma, estabelecem os artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96),
respectivamente, abaixo:

 

“Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(.....)

II – projeto:

(.....)
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b) de lei ordinária;

(.....)

 

“Art. 206. A Assembleia exerce a sua função legislativa, além da
proposta de emenda à Constituição Federal e à Constituição
Estadual, por via de projeto:”

(.....)

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência
do Poder legislativo, com a sanção do Governador do Estado”

 

4.DO PARECER

 

4.1 – DAS COMPETÊNCIAS E DA MATÉRIA

 

O projeto em estudo, conforme já fora elencado, tem por objetivo proibir que bares, restaurantes e
barracas de praia localizadas no Estado do Ceará, cobrem qualquer outro valor/taxa extra dos clientes em
razão do consumo de produtos de ambulantes e terceiros.

Observa-se, outrossim, que a matéria objeto da proposição em análise diz respeito, , resumidamente A
, sendo imperioso mencionar, neste diapasão, os artigosPROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

da Constituição Federal que fazem menção à iniciativa legislativa no tocante ao assunto em foco, sendo
concorrente a competência para deflagrar a respectiva iniciativa de leis:

 

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

(...)

V - produção e consumo;

(...)

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

 

A Constituição Estadual, por sua vez, em homenagem ao princípio da simetria, ainda no que diz respeito
à iniciativa de leis, estabelece em seu artigo 16, V e VIII, a competência concorrente dos Estados para
legislar juntamente com a União e os Municípios sobre o assunto acima mencionado.

A Carta Magna Federal elencou a defesa do consumidor no rol dos direitos fundamentais estabelecendo
taxativamente em seu art. 5º, XXXII, como dever do Estado a proteção do consumidor.
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Sob a nossa ótica, a proposição em tela se adequa aos preceitos e princípios norteadores do Código de
Defesa do Consumidor (lei nº 8.078/1990), notadamente no que se refere à proteção e defesa do
consumidor, levando-se em conta o que dispõe o artigo 4º e 6º da Lei Consumerista. Vejamos:

 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade,
saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo, atendidos os seguintes princípios: 

(...)        

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de
consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e
criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que
possam causar prejuízos aos consumidores;

 

........................................................................................

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais
, bem como contra práticas e cláusulas abusivas oucoercitivos ou desleais

impostas no fornecimento de produtos e serviços;”

 

É importante mencionar, ainda, que diante da inexistência de Legislação federal sobre o assunto, podem
os Estados exercitar a competência legislativa plena, para atender as suas peculiaridades, na forma do art.
24, parágrafo 3º, da CF. 

Por fim, entendemos que, nesse caso, há que serem sopesados o princípio da livre iniciativa (artigo 170)
com o princípio da proporcionalidade e os demais princípios norteadores do Código de Defesa do
Consumidor, na medida em que estes supostamente entram em conflitam com regulamentação do tema
aqui proposto.

Porém, nessas situações, entendemos que os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre
concorrência devem ser mitigados considerando-se que estão sendo atendidos os interesses de toda uma
gama de consumidores que não mais sofrerão com cobranças abusivas por partes dos estabelecimentos
citados.

É saber: os princípios da livre e da livre concorrência não possuem valor absoluto na ordem
constitucional pátria e podem/devem ser relativizados em determinadas circunstâncias  para a salvaguarda
de outros valores constitucionalmente assegurados.

 

Neste sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.
7.844/92 DO ESTADO DE SÃO PAULO.   MEIA ENTRADA
ASSEGURADA AOS ESTUDANTES REGULARMENTE 
MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO.

11 de 19



INGRESSO EM CASAS DE DIVERSÃO, ESPORTE, CULTURA E
LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO,
ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA
LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO.
CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVAE ORDEM
ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
ECONOMIA. ARTIGOS 1o, 3o, 170, 205, 208, 215 E 217, § 3o, DA
CONSTITUIÇÃO DOBRASIL.

1. É certo que a ordem econômica na Constituição de 1988 define
opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre
iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva
de que o Estado só intervirá na economia em situações
excepcionais.

2. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição
enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e
pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo para o
Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos
seus artigos 1º, 3º e 170.
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3. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não nas pela

empresa, mas também pelo trabalho. isso a   Constituição, ao
contemplá-la, cogita também da “iniciativa do Estado”; não a
privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa. Se de um
lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro determina ao
Estado a adoção de todas as providências tendentes a garantir o
efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto
[artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e 217, §3º, da Constituição].
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4. Na composição entre esses princípios e regras há de ser
preservado o interesse da coletividade, interesse público primário.

5. (...) Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
(ADI Rel.: Min. E 3/11/2005, maioria. 2 jun. 2006, 4. NoROS DJ

mesmo sentido: Plenário. ADI 3.512/ES. Rel.:Min.EROS
15/2/2006,maioria. 23jun.2006,3.)DJ

 

A necessidade de ponderação entre os valores  e  foi levantadalivre concorrência proteção ao consumidor
no julgamento da ADI 2.334/DF. O relator desse processo, Min. Gilmar Mendes, assim exprimiu o seu
entendimento:

[...] os princípios da livre concorrência, da propriedade privada e da
livre iniciativa não podem ser concretizados em detrimento do
interesse público, especialmente da defesa do consumidor.

Nesse sentido, o texto constitucional é expresso ao estabelecer que “a
ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios: [...] III –função social da propriedade; IV – livre
concorrência; V –defesa do consumidor [...]”.

A simples enunciação desses princípios afigura-se suficiente para
demonstrar que o texto supõe uma relação equilibrada na aplicação
dessas fórmulas de otimização, não se podendo atribuir prevalência à
idéia de livre concorrência em detrimento da devida proteção ao
consumidor. (STF. Plenário. ADI 2.334/DF. 24/4/2003,un. DJ, 30
maio 2003.)

 

Assim, temos que a proposição em destaque, da forma como aqui elencada, afigura-se plenamente
viável sob o aspecto jurídico-constitucional, devendo seguir o seu curso regular nesta Casa de Leis.

 

5. CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, somos pelo  ao regular trâmite do projeto em análise, porPARECER FAVORÁVEL
estar em consonância com os princípios e preceitos ditados no Código de Defesa do Consumidor, Lei nº
8.078/90; bem como com o disposto no art. 5º, XXXII; artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal;
artigo 16, V e VIII, da Constituição do Estado do Ceará.

É o parecer, salvo melhor juízo.

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.
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LILIAN LUSITANO CYSNE

CONSULTOR (A) TÉCNICO (A) JURÍDICO
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CONSULTORIA JURÍDICA

DESPACHO
08/04/2020

De acordo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.  

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
08/04/2020

De acordo com o parecer.

À Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NA CCJR

  Autor:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA

  Usuário assinador:  99741 - DEPUTADO ANTONIO GRANJA
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
16/10/2020
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência  Senhor

Deputado Salmito

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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