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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 

 
 
PARECER N.º 10.754 – A/J 
(ref.: Comércio, posturas) 
Proc. n.º 9375/2022 
PL n.º 318/2022 
Poder Executivo 
 
 

“Dispõe sobre a comercialização, comprovação da 
origem e cadastro dos fornecedores de ferros-
velhos, sucatas e materiais recicláveis e dá outras 
providências.” 

 
 
 
   Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo que tem como objeto 
disciplinar “a comercialização de ferros-velhos, sucatas e materiais recicláveis no âmbito do município de São 
José dos Campos” (art.1º). 
 
   Segundo a Mensagem nº 29/SAJ/DAL/2022 que encaminha a propositura, 
“os recentes registros de furto de componentes metálicos de diversos equipamentos públicos, como fiação elétrica, 
placas e postes de sinalização, tampas e grelhas de esgoto, entre outros, que vêm acarretando prejuízo à 
disponibilidade dos serviços públicos à população, assim como gerando custos demasiados à municipalidade 
para o restabelecimento dos equipamentos públicos subtraídos”; “Além disso, os furtos de materiais recicláveis 
atingem também a iniciativa privada, concessionários de serviços públicos e a população em geral, o que exige 
ação conjunta do poder público municipal e forças de segurança pública para mitigar as práticas delituosas, 
objetivando a identificação dos infratores para a sua devida responsabilização”. 
 
  Ainda de acordo com a mensagem, “a proposta tem o intuito de regulamentar o 
comércio desses materiais, permitindo uma maior atuação do poder público municipal na fiscalização dos 
estabelecimentos que comercializam tais materiais, de modo a minimizar que recebam e vendam produtos 
advindos de atividades ilícitas”. 
 
  A propositura é assim constituída: 
 
  Art. 1º: Define o objeto da lei, qual seja, a fixação das regras que passarão a 
reger o comércio de metais e materiais recicláveis no âmbito local. 
 
  Art. 2º: Define os documentos que deverão ser apresentados na ocasião da 
fiscalização do estabelecimento comercial. 
 
  Art. 3º: Determina que os estabelecimentos comerciais deverão apresentar um 
“Livro de Controle” de seus estoques dos últimos 24 (vinte e quatro) meses com informações 
atinentes às entradas e saídas de materiais. 
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  Art. 4º: Define a responsabilidade do comprador de materiais (estabelecimento 
comercial) pela identificação do vendedor; bem como proíbe “o recebimento, o armazenamento e a 
comercialização de hidrômetros e fios de cobre de origem desconhecida, bueiros e ralos de logradouros públicos, 
esculturas públicas, semáforos e placas de sinalização de trânsito, sob pena das sanções previstas nesta Lei, bem 
como posterior encaminhamento à autoridade policial para as providências cabíveis”. 
 
  Art. 5º: Estabelece o horário de funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais. 
 
  Art. 6º: Define as sanções decorrentes do descumprimento das regras fixadas. 
 
  Art. 7º: Traz a cláusula de vigência e revoga as disposições contrárias. 
 
  A matéria veiculada na propositura diz respeito à disciplina de atividade 
comercial no âmbito local, ou seja, fixação de posturas a serem observadas por determinado 
ramo de atividade; matéria que se encontra na seara da competência legislativa municipal, nos 
termos do art. 30, I, da Constituição da República. 
 
  Com efeito, a Constituição da República estabelece no caput de seu art. 18 que 
“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”; 
sendo certo que a autonomia ali prevista compreende a autonomia legislativa1 que nada mais 
é que a competência para a edição das próprias leis (sentido lato) de acordo com a repartição 
definida na Constituição. 
 
  Sobre a competência dos municípios para “legislar sobre assuntos de interesse 

local” (CR, art. 30, I), Marcelo Novelino2 afirma que  
 

“A expressão ‘assuntos de interesse local’ vem sendo interpretada no 
mesmo sentido de ‘peculiar interesse’, termo tradicionalmente 
utilizado elas constituições brasileiras anteriores. Esse interesse deve 
ser compreendido como predominantemente local, ainda que não 
exclusivo.” 

 
  Em relação ao objeto sobre o qual se dirige o intento legislativo local, convém 
destacar que o Estado, enquanto instrumento voltado ao ajuste e conformação dos múltiplos 
interesses de uma sociedade plural,3 deverá sopesar os princípios constitucionais para, no 
exercício de sua função legislativa, instituir um comportamento que concretize tais princípios,4 
e no exercício de sua função administrativa, aplicar a lei posta e, portanto, “dar concretude a 

 
1 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. 7 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 

927. 
2 NOVELINO, Marcelo. Curso de direito constitucional. 17 ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022. p. 664. 
3 HAEBERLIN, Mártin. Uma teoria do interesse público : fundamentos do Estado meritocrático de 

direito. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2017. P. 114. 
4 MARTNS, Ricardo Marcondes. Estudos de direito administrativo neoconstitucional. São Paulo: 

Malheiros, 2015. p. 460-461. 
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valores, princípios e regras consagrados em normas constitucionais ou legais”.5 Essa atividade 
estatal nada mais é que o poder de polícia.6 
 
  Considerando a ligação entre a observância do princípio da legalidade (CR, art. 
37, caput) e o exercício do poder de polícia, do qual se extrai a regra de que o “ente competente 
para legislar sobre determinada matéria exerce o respectivo poder de polícia em seu âmbito”;7 
considerando as competências materiais comuns de todas pessoas políticas do Estado 
Brasileiro (CR, art. 23), das quais se infere a existência de poderes (prerrogativas) para o seu 
cumprimento;8 e considerando o interesse local informado na mensagem que encaminha a 
propositura; tem-se que o município possui competência legislativa para o trato da matéria. 
 
  Na ocasião do exame de constitucionalidade de diploma legal de conteúdo 
semelhante, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu nesse sentido: 
 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 8.337, de 01 
de dezembro de 2014 e, por arrastamento, da Lei nº 7.057, de 05 de 
junho de 2008, do Município de Jundiaí, de iniciativa parlamentar, que 
"regula o comércio de materiais metálicos recicláveis e revoga a Lei 
7.057/08, correlata" – Alegação de afronta ao princípio da separação de 
Poderes – Inexistência – Iniciativa legislativa comum - Ausente violação 
da reserva da Administração ou de iniciativa legislativa do Chefe do 
Poder Executivo – Ausente também invasão de competência 
privativa da União ou dos Estados - Competência concorrente do 
Município para legislar sobre a atividade de polícia administrativa 
para fiscalizar a destinação e comercialização dos materiais 
recicláveis – Interesse local sobre a matéria - Artigos 30, incisos I e 
II Constituição Federal – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” 
(TJSP;  Direta de Inconstitucionalidade 2225106-19.2018.8.26.0000; 
Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de 
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de 
Registro: 29/08/2019) (g.n.) 

   
  A competência para o impulso do processo legislativo é concorrente, uma vez 
que a matéria ora tratada não se encontra no rol previsto no art. 65 da Lei Orgânica Municipal. 
   
  No que toca o mérito, é de ressaltar-se que o Estado Brasileiro tem como 
fundamento “os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa” (CR, art. 1º, IV) e como objetivos 
“garantir o desenvolvimento nacional” e “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

 
5 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014. p. 585. 
6 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 31 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 151-

152. 
7 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 191. 
8 “Pela teoria dos poderes implícitos se a Constituição da República atribui determinada competência a 

entidade jurídica, deve ser reconhecida a esta entidade a possibilidade de se utilizar dos instrumentos 

jurídicos adequados e necessários para o regular exercício da competência que lhe foi atribuída.” (RE 

570392, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032  DIVULG 18-02-2015  PUBLIC 19-02-

2015). 
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desigualdades sociais e regionais” (CR, art. 3º, II e III); e é por essa razão que a Constituição, 
ao tratar da ordem econômica, traz as seguintes disposições: 
 

“Art. 170. 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: 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 
seus processos de elaboração e prestação;         (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País.         (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 6, de 1995) 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei.” 
 
“Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, 
o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo 
e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado.” 

 
  Nota-se, portanto, que ainda que o Estado tenha a prerrogativa de fixar 
posturas para a acomodação dos diversos interesses da sociedade com vistas aos objetivos 
traçados pelo Poder Constituinte, as restrições às liberdades e à propriedade decorrentes do 
exercício de poder de polícia deverão, além de resguardar a legalidade (em sentido amplo), ser 
orientadas pelo princípio da proporcionalidade,9 ou seja, as posturas somente serão válidas se 
forem adequadas, necessárias e compatíveis com os direitos que se pretende limitar.10 
 
  Foi nesse contexto que a União editou a Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 
2019, que “Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece garantias de livre mercado; 
altera as Leis nos 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
11.598, de 3 de dezembro de 2007, 12.682, de 9 de julho de 2012, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
10.522, de 19 de julho de 2002, 8.934, de 18 de novembro 1994, o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro 
de 1946 e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
revoga a Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962, a Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e 
dispositivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966; e dá outras providências”, que possui as 
seguintes previsões: 
 

 
9 MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 12 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 309. 
10 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014. p. 587. 
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“Art. 1º  Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade 
Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao 
livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do 
Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do 
caput do art. 1º, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da 
Constituição Federal. 
[...] 
§ 4º  O disposto nos arts. 1º, 2º, 3º e 4º desta Lei constitui norma geral 
de direito econômico, conforme o disposto no inciso I do caput e nos §§ 
1º, 2º, 3º e 4º do art. 24 da Constituição Federal, e será observado para 
todos os atos públicos de liberação da atividade econômica executados 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, nos termos do 
§ 2º deste artigo. 
[...]” 
 
“Art. 2º  São princípios que norteiam o disposto nesta Lei: 
I - a liberdade como uma garantia no exercício de atividades 
econômicas; 
II - a boa-fé do particular perante o poder público; 
III - a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício 
de atividades econômicas; e 
IV - o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. 
Parágrafo único.  Regulamento disporá sobre os critérios de aferição 
para afastamento do inciso IV do caput deste artigo, limitados a 
questões de má-fé, hipersuficiência ou reincidência.” 
 
“Art. 3º  São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para 
o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal: 
I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha 
exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros 
consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de 
liberação da atividade econômica; 
II - desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da 
semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças 
ou encargos adicionais, observadas: 
a) as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão 
à poluição sonora e à perturbação do sossego público; 
b) as restrições advindas de contrato, de regulamento condominial ou 
de outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas de 
direito real, incluídas as de direito de vizinhança; e 
c) a legislação trabalhista; 
III - definir livremente, em mercados não regulados, o preço de produtos 
e de serviços como consequência de alterações da oferta e da 
demanda; 
IV - receber tratamento isonômico de órgãos e de entidades da 
administração pública quanto ao exercício de atos de liberação da 
atividade econômica, hipótese em que o ato de liberação estará 
vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decisões 
administrativas análogas anteriores, observado o disposto em 
regulamento; 
V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da 
atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do 
direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de 
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forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa 
disposição legal em contrário; 
VI - desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades 
de produtos e de serviços quando as normas infralegais se tornarem 
desatualizadas por força de desenvolvimento tecnológico consolidado 
internacionalmente, nos termos estabelecidos em regulamento, que 
disciplinará os requisitos para aferição da situação concreta, os 
procedimentos, o momento e as condições dos efeitos; 
VII - (VETADO); 
VIII - ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários 
serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a 
aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira 
subsidiária ao avençado, exceto normas de ordem pública; 
IX - ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação 
da atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta Lei, 
apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, 
o particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo 
máximo estipulado para a análise de seu pedido e de que, transcorrido 
o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará aprovação 
tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente 
vedadas em lei;    
X - arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio 
digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, 
hipótese em que se equiparará a documento físico para todos os efeitos 
legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público;    
XI - não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória 
abusiva, em sede de estudos de impacto ou outras liberações de 
atividade econômica no direito urbanístico, entendida como aquela que: 
a) (VETADO); 
b) requeira medida que já era planejada para execução antes da 
solicitação pelo particular, sem que a atividade econômica altere a 
demanda para execução da referida medida; 
c) utilize-se do particular para realizar execuções que compensem 
impactos que existiriam independentemente do empreendimento ou da 
atividade econômica solicitada; 
d) requeira a execução ou prestação de qualquer tipo para áreas ou 
situação além daquelas diretamente impactadas pela atividade 
econômica; ou 
e) mostre-se sem razoabilidade ou desproporcional, inclusive utilizada 
como meio de coação ou intimidação; e 
XII - não ser exigida pela administração pública direta ou indireta 
certidão sem previsão expressa em lei. 
[...]” 

   
  Com isto em mente, caberá aos senhores Vereadores e às Comissões 
Permanentes a verificação da compatibilidade das posturas elencadas nos arts. 2º/5º da 
propositura com os princípios e regras atinentes à atividade econômica previstos na 
Constituição e na legislação nacional. 
 
  Anota-se, por oportuno, que a despeito da previsão do art. 3º, II, da Lei nº 
13.874/2019, o E. Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento exarado na Súmula 
Vinculante nº 38 de que “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de 

estabelecimento comercial” pelo fato de a matéria estar inserida no âmbito do interesse local, 
de sorte que a competência legislativa é própria dos municípios: 
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“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS 
SÚMULAS VINCULANTES 10 E 38. COMPETÊNCIA MUNICIPAL 
PARA FIXAR HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS LOCAIS. PRECEDENTES. 
ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE DA LEI MUNICIPAL EM FACE DA 
LEI FEDERAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 
APARENTE VIOLAÇÃO DOS PARADIGMAS. TUTELA PROVISÓRIA 
DEFERIDA. [...]. 6. Ocorre, aparentemente, na espécie, violação da 
Súmula Vinculante 38 deste Supremo Tribunal Federal, pois, segundo o 
acórdão reclamado, o advento da Lei federal 13.874/2019 acarretou na 
impossibilidade de os municípios legislarem a respeito do horário de 
funcionamento dos estabelecimentos comerciais nele sediados. No 
entanto, firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de 
que, por tratar-se de matéria de interesse local (CF, art. 30, I), 
compete ao Município fixar o horário de funcionamento de 
estabelecimentos comerciais, sem que o exercício dessa 
prerrogativa institucional importe em ofensa aos postulados 
constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre 
concorrência, do direito à saúde ou da defesa do consumidor (RE 
926.993-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 
26.4.2016, DJe 03.6.2016, v.g.). [...]Em hipótese rigorosamente 
idêntica a presente, na qual o Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, utilizando-se da mesma fundamentação do TJPR, afastou lei 
municipal em razão da superveniência da Lei federal 13.874/2019, o 
Ministro Edson Fachin deu provimento ao recurso extraordinário 
interposto pelo ente municipal ao fundamento de que, nos termos 
da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, sedimentada, 
inclusive, na Súmula Vinculante 38, compete aos municípios fixar 
o horário de funcionamento do comércio local. Referida decisão, 
posteriormente, foi confirmada, por unanimidade, pela Segunda 
Turma desta Casa ao exame do agravo interno manejado: ‘AGRAVO 
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO 
EM 29.10.2021. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA 
MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA 
VINCULANTE 38. 1. O acórdão recorrido está em divergência com a 
orientação sedimentada nesta Corte na Súmula Vinculante 38, no 
sentido de que o município é competente para legislar sobre horário de 
funcionamento de estabelecimento comercial. 2. Agravo regimental a 
que se nega provimento. Incabível a fixação de honorários advocatícios 
em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.’ (RE 
1.328.204-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 
21.6.2022, DJe 08.7.2022) [...]9. Ante o exposto, sem prejuízo de nova 
apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, 
oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, 
defiro o pedido de tutela provisória, para suspender o ato reclamado, 
exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do 
processo nº 0000630- 57.2020.8.16.0059, e seus efeitos, até o 
julgamento do mérito desta reclamação. [...]”(Rcl 55447 MC, Relator(a): 
ROSA WEBER, julgado em 08/09/2022, PUBLIC 12/09/2022) (g.n.) 
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 Câmara Municipal de São José dos Campos 

 
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia – São José dos Campos – SP 
CEP 12.209-535 – Tel.: (12) 3925.6566 Fax: (12) 3925.6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br 

  Nesse passo, não se verifica a existência de óbice à fixação de horário de 
funcionamento prevista no caput do art. 5º da propositura. 
 
  Recomenda-se, entretanto, que a redação do parágrafo único do art. 5º da 
propositura seja revisto, uma vez que o caput do referido dispositivo não prevê irregularidade 
alguma. 
 
  Sob o aspecto da técnica de redação legislativa, sugere-se que a previsão do 
parágrafo único do art. 4º figure em artigo próprio. 
 
  Diante do exposto, é de nosso entendimento que a propositura, atendidas as 
observações acima exaradas, reunirá condições, sob o aspecto jurídico, de ser apreciada pelos 
Senhores Vereadores. 
   

     É o parecer. 
 

São José dos Campos, 30 de setembro de 2022. 
 
 
 

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

 Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 
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