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Disp6e sobre a proibigao das redes de supermeroados e

atfacadistas   do   Municipio   de   Jacarei   de   relerem   os

consumidores  na saida  do  estabelecimento e da  outras

providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  USAND0  DAS

ATRiBuie6Es   QUE   LHE   SAO   cONFERiDAs   POR   LEI,

FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL  APROVOU  E

ELE SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Ai+   1°   Fica   proibida   a   conferencia   de   produtos,   ap6s   o

cliente   efetuar   o   pagamento   nas   caixas   registradoras   nas   redes   de   supermercados   e

atacadistas do Municipicl de Jacarei.

Art.  2°  Os  estabelecimentos  poderao  efetivar  a  fiscalizagao

das mercadorias que estao sendo adquiridas junto aos caixas, no momento do pagamento.

Art. 3° 0 descumprimento das disposig6es contidas nesta Lei,

acarretafa  a  imposie6es  das  Sang6es Administrativas  previstas  no Capitulo Vll,  artigos  55  a

60,  da Lei Federal n° 8.078, de 11  de setembro de  1990 (C6digo do Consumidor).

Art.  4°  A  fiscaliza?ao  desta  Lei  ficara  a  cargo  do  PROCON

Municipal e demais 6rgaos de defesa do consumidor.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Art.6°Rev7am-seasdlsposlg6esemcontrario.
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JUSTIFICATIVA:

Submeto  a  apreciagao  dos  Nobres  Vereadores  o  presente

projeto  de  lei,  que  visa   proibir  as  redes  de  supermercados  e  atacadi§tas  de  reterem  os

consumidores  na  saida  do estabelecimento  para  confefencia  e fiscalizagao  das  mercadorias

adquiridas.

0   objetivo   da    presente   propositura   6   desautorizar   que

supermercados e  rede§  atacadistas continuem  a exercer a  pfatica de  alocar funcionarios  na

porta  de saida dos estabelecimentos  para averiguaeao das mercadorias compradas,  atraves

da nota fiscal.

0  principal  argumento  6  de  que  esse  tipo  de  aeao  se  torna

intimidat6ria e desproporcional,  vez que os  comerciantes detem  meios  menos  invasivos  para

exercerem  vigilancias  (como  por  exemplo  a  instalaeao  de  alarmes,  cameras  de  seguranea,

al6m da presenea de fiscais e seguraneas no interior dos estabelecimentos).

Com  a  aprova?ao  desta  Lei,  evitaremos  o  constrangimento

dos   municipes   e   proporcionaremos   urn   conforto   maior,   haja   vista   que   impedifa   dupla

confefencia  das  mercadorias  e  o  enfretamento  de  varias  filas.   Os  estabelecimentos  que

descumprirem esta medida,  recebefa sane6es administrativas previstas no C6digo de Defesa

do Consumidor -Lei Federal n° 8.078,  de 11  de setembro de 1990.

Ademais,  o  Supremo  Tribunal  Federal  decidiu  recentemente

que  leis  municlpais  deste  conceito,  sao  constitucionais  /vide  anexo\.  visto  que,  compete  ao

municfpio   legislar   sabre   assuntos   de   interesse   local,   conforme   artigo   30,   inciso   I,   da

Constituigao  Federal de  1988,  hem coma,  legislar sobre a  protegao das relag6es de consumo

dos seus municipes.

Diante  do  exposto,   peeo  mais  uma  vez  a  colaboraeao  e  o

entendimento dos Senhores Vereadores para aprovagao deste Projeto de Lei.
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mercadorias na safda do supermercado
2 de outubro de 2018,10h52

A proteeao as rela€6es de consumo 6 assunto de interesse local, por isso, os municipios ten
competencia para legislar a respeito. Com esse entendimento, a 2a Turma do Supremo
Tribunal Federal negou agravo regimental e manteve a validade de uma lei de Campina
Grande, na Paraiba, que proibe a confer6ncia de mercadorias na saida de estabelecimentos
comerciais.

c   xpas.    >jt2£#    0 Ministerio mblico estadual ajuizouuma aeao

Para o STF, municipio pode proibir

empresas de checar compra na saida de

estabelecimento comercial.

civil ptiblica para que empresas atacadistas se
abstivessem de fazer a revista ou qualquer tipo de
conferencia ap6s a passagem dos produtos pelo
caixa registrador e a entrega da nota fiscal ao
consumidor, sob pena de multa diaria. Em la
instancia, o jufzo da 3a Vara Civel de Campina
Grande julgou parcialmente procedente o pedido
com fundamento na Lei municipal 4.845/2009.

Diante da decisao, a empresa apelou ao Tribunal de
]ustica da Paraiba, mas nao teve seu pedido
atendido. Como a senten§a foi mantida, ci grupo
interp@s recurso extraordinario no STF.
Monocraticamente, o relator do caso, ministro

Ricardo Lewandowski, negou seguimento ao recurso com base na jurisprudencia da corte
no sentido de que compete ao municipio legislar sobre assunto de interesse local, tais como
normas de protecao das rela€6es de consumo.

Em agravo regimental, a empresa alegou a usuxpacao da competencia legislativa da Uniao
para legislar sobre materia relativa a Direito Civil e Comercial. Sustentou que o tema nao
seria de interesse local, porque "o sistema de conferencia de mercadorias e adotado ha

quase 40 anos em todos os seus estal)elecimentos espalhados por praticamente todos os
estados brasileiros".

Lewandowski votou novamente pelo desprovimento do agravo regimental. Mas, ap6s
pedido de vista, o ministro Dias Toffoli divergiu do relator ao votar pelo provimento do
recurso. Para ele, a norma nao se justifica por nenhum aspecto peculiar do municipio, pois
o procedimento vedado pela lei ocorre indistintamente em todos os estabelecimentos que a
empresa possui no territ6rio nacional.



"Eventual disciplina acerca do procedimento de conferencia, seja para veda-lo ou

estabelecer balizas, cobra legislacao de maior abrangencia, nao detendo o in
competencia para dispor sobre o tema", afirmou na ocasiao.

0 julgamento chegou a ser adiado por indicaeao do relator, mas o ministro
voto ao afirmar que o ac6rdao do TT-PB esta em consonancia com a jurispru
Supremo sobre o tema. "Nao ha crit6rio objetivo que possa balizar de maneira
absolutamente segura se a mat6ria normatizada transcende o interesse local. No entanto,
em tais circunstancias, devemos prestigiar a verean€a local, que ben conhece a realidade e
as necessidades da comunidade", ressaltou.

0 ministro afirmou que a situacao disciplinada na lei municipal pode ser observada em
qualquer parte do pats, do mesmo modo que a regula€ao do tempo maximo de espera em
filas de banco ou para atendimento em caixa de supermercado, todos ja abordados em

precedentes do STF. "0 argumento da especificidade ou da transcendencia do interesse
local nao pode por si s6 servir para limitar a competencia legislativa do municlpio", disse.

A decisao foi tomada por maioria. Acompanharam o voto do relator os ministros Luiz
Edson Fachin e Celso de Mello. 0 ministro Gilmar Mendes acompanhou a divergencia
aberta pelo ministro Dias ToffoH. Com I.7t/ormcl€6es da Assessorffl d€ Jmprensci do STf.
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