
            Prefeitura Municipal de Divinópolis
Procuradoria Geral

Ofício nº: 054 / EM / 2019
Assunto: Justificativa de VETO 

Divinópolis, 17 de junho de 2019.

Excelentíssimo Senhor Vereador 
Rodrigo Vasconcelos Kaboja
DD. Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis
Divinópolis – MG

Senhor Presidente

Acusamos  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  Ordinária  do 
legislativo municipal nº 135 de 2018, que proíbe a comercialização e 
exposição para uso de narguilé a menores de dezoito anos de idade e 
dá outras providências, aprovado por este Egrégio Poder Legislativo.

RAZÕES DO VETO

Cumpre registrar que o Executivo Municipal  vê com bons 
olhos  o  propósito  dos  ilustres  Edis  em  aprimorar  a  legislação 
municipal e está ciente das boas intenções que movem as ações dos 
nobres Vereadores, especialmente em se tratando da normatização 
para bem estar da população jovem de nossa cidade. Entretanto, há 
certas  nuances  que,  cremos,  deverão  ser  analisadas  mais 
detidamente.

Na análise do Projeto de Lei nº 135/2018, em que pese a 
boa intenção do legislador, a proposição dispõe sobre a  proibição 
da  comercialização  aos  menores  de  18  anos e  do  USO do 
cachimbo  de  narguilé  e  similares  em  locais  públicos,  abertos  ou 
fechados, no âmbito do município de Divinópolis.

Para  o  texto  proposto,  entende-se  por  locais  públicos 
qualquer local onde houver concentração e aglomeração de pessoas, 
como praças, áreas de lazer, escolas, dentre outros.

Por  fim,  aplica-se  pelo  descumprimento  das  imposições 
propostas penas que a variam em multa de 05 a 30 UPFMD, além de 
interdição do estabelecimento comercial.

Acerca do tema esposado, a legislação federal estabelece 
restrições ao uso de produtos fumígenos, derivado ou não do tabaco, 
através da Lei Federal n. 9.294, de 15 de julho de 1996, a saber: 

“Art. 2º. É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas,  
charutos,  cachimbos  ou  qualquer  outro  produto 
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fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto 
coletivo fechado, privado ou público. 
...” 

O  Decreto  n.  8.262,  de  31  de  maio  de  2014,  que 
regulamenta  o  aludido  diploma  federal  conceitua  “recinto  coletivo 
fechado” como sendo o local público ou privado, acessível ao público 
em  geral  ou  de  uso  coletivo,  total  ou  parcialmente  fechado  em 
qualquer de seus lados por parede, divisória, teto, toldo ou telhado, 
de forma permanente ou provisória.  E  ainda,  dá nova redação ao 
Decreto  n.  2.018/96,  acrescentando  expressamente  o  narguilé  na 
vedação imposta, a saber: 

“Art. 1º. O Decreto n. 2.018, de 1º de outubro de 
1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:  
... 
Art.  3º. É proibido o uso de cigarros,  cigarrilhas,  
charutos,  cachimbos,  narguilé  ou  outro  produto 
fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto 
coletivo fechado. 
...” 

No âmbito do ordenamento jurídico municipal, observamos 
a existência em vigor da Lei municipal nº 6.503, de 30 de janeiro de 
2007  que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  fixação  de  placa  de 
advertência nos atacadistas, casas de conveniência, supermercados, 
armazéns, dos males causados pelo consumo de bebida alcoólica e 
do cigarro.

Art. 1º Torna-se obrigatória a fixação de placa de  
advertência nas respectivas seções ou prateleiras,  
dos  estabelecimentos  comerciais  atacadistas,  
casas de conveniência,  supermercados,  armazéns 
sobre os males causados pelo consumo de bebida 
alcoólica e cigarro.

Parágrafo  único.  Os  bares,  restaurantes,  
lanchonetes  não  estão  enquadrados  nesta 
exigência.

Observamos assim, que, o narguilé tem o seu uso permitido 
pelo  ordenamento  jurídico  pátrio,  e  as  restrições  traçadas  pelo 
ordenamento  munícipe  em  vigor,  através  da  Lei  municipal  nº 
6.503/07,  acompanham  as  limitações  impostas  nos  textos  da 
legislação  federal,  como  se  bem  observa  os  dispositivos  acima 
transcritos. 

Contudo,  entendemos  que  a  proposição  em  análise 
contraria a norma federal que disciplina o  USO DO NARGUILÉ,  já 
que o veda em locais públicos abertos, enquanto o diploma federal 
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restringe  seu  uso  apenas  em  locais  de  uso  coletivo  total  ou 
parcialmente fechado.

Assim, a proposição ao vedar o uso do produto fumígeno 
que  especifica,  em  locais  públicos  abertos,  não  acompanha  as 
restrições  e  permissibilidades  da  Lei  federal  que  rege  a  matéria. 
Convém destacar que na ocorrência de novas disposições sobre o 
tema, as alterações e adequações deveriam recair no texto legal em 
vigor, com harmonia às diretrizes da Lei Federal n. 9.294/96.

Por fim, é de se ressaltar que o poder de polícia municipal 
tem sua disposição através de projeto de lei  na modalidade de lei 
ordinária, conforme LOM (art. 46, inc. III). 

Em conclusão, observamos que a matéria proposta não se 
harmoniza com a Lei Federal n. 9.294/96 e ainda contraria o disposto 
na Lei municipal nº 6.503/07, diplomas estes que disciplinam o tema 
esposado, conforme exposto acima.

Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal nº 135 de 
2018,  suplanta  os  limites  da  autonomia  municipal  radicados  nos 
incisos  I  e  II  do  art.  30  da  Constituição  Federal  e  invade  a 
competência  legislativa  da  União,  além  de  não  apresentar 
predominante interesse local.

Os  princípios  essenciais  estabelecidos  na  Constituição 
Federal devem ser respeitados pelos Estados e Municípios, servindo 
como parâmetro para o controle concentrado de constitucionalidade 
das leis no âmbito da Justiça Estadual.

De  outro  lado,  o  princípio  federativo  está  assentado  no 
art.1º e no art.18 caput da Constituição Federal, determinando este 
último 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”.

A  Carta  Magna  estabelece  os  termos  da  repartição  de 
competências, que é corolário do princípio federativo.

Referindo-se  aos  princípios  fundamentais  da  Constituição, 
que revelam as opções políticas essenciais do Estado, José Afonso da 
Silva aponta que entre eles podem ser inseridos, entre outros, “os 
princípios relativos à existência, forma, estrutura e tipo de 
Estado:  República  Federativa  do  Brasil,  soberania,  Estado 
Democrático de Direito (art.1º)” (Curso de direito constitucional 
positivo, 13ªed., ed., São Paulo, Malheiros, 1997, p.96).

Por essa linha de raciocínio, pode-se também afirmar que a 
Lei Municipal que regula matéria cuja competência é do legislador 
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federal  está,  ao  desrespeitar  a  repartição  constitucional  de 
competências, a violar o princípio federativo.

E  na  hipótese  em  exame,  o  art.24,  inciso  XV,  da 
Constituição Federal atribui concorrentemente à União e aos Estados 
a  competência  para  legislar  sobre  a  “proteção  à  infância  e  à 
juventude”.

De acordo com os §§ 1º ao 4º do mencionado artigo, em 
síntese, cabe à União à fixação das normas gerais, e aos Estados, 
suplementá-las.

É evidentemente matéria de interesse geral (e não apenas 
estadual ou local) a regulação da venda de narguilé, atividade que 
ocorre em todo o território nacional.

Daí a competência do legislador federal para editar normas 
gerais a respeito do tema.

Cumpre recordar, com a abalizada lição do ilustre Ministro 
do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que “o princípio 
geral  que  norteia  a  repartição  de  competência  entre  as 
entidades  componentes  do  Estado  Federal  é  o  da 
predominância  do  interesse  (...),  à  União  caberá  aquelas  
matérias e questões de predominância do interesse geral, ao  
passo  que  aos  Estados  referem-se  as  matérias  de 
predominante interesse regional e aos municípios concernem 
os assuntos de interesse local”. (Direito constitucional, 19ª ed., 
São Paulo, Atlas, 2006, p.270).

Embora  o  art.30,  inciso  I  da  CF/88  confira  ao  legislador 
Municipal  competência  para  “legislar  sobre  assuntos  de  interesse 
local”,  a hipótese em exame não se reveste de simples  interesse 
local.  Mutatis mutandis, ilustra a questão o seguinte precedente do 
Pretório Excelso:

“A competência dos Estados para legislar sobre a 
proteção e defesa da saúde é concorrente à União 
e, nesse âmbito, a União deve limitar-se a editar  
normas gerais, conforme o artigo 24, XII, §§ 1º e 2º, 
da Constituição Federal (...)." (ADI 1.278, Rel. Min.  
Ricardo Lewandowski,  julgamento em 16-5-07,  DJ 
de 1º-6-07).

A Constituição Federal prevê também, no art.170, caput, e 
respectivo inciso IV, como princípios gerais da atividade econômica, 
entre outros a livre iniciativa e a livre concorrência. Tais princípios 
também são aplicáveis aos Estados e Municípios.
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A legislação divinopolitana, ao proibir a venda de narguilé, 
regulou atividade comercial; imagine-se, então, que os comerciantes 
de  Divinópolis  não  poderão  efetuar  a  venda  de  mencionada  no 
instrumento  a  menores,  ao  passo  que  seus  concorrentes 
estabelecidos em outras localidades não sofrerão referida vedação.

Se o Município tem autonomia para disciplina da polícia do 
comércio,  não pode exercitá-la  para além dos  limites  daquilo  que 
consubstancie a predominância do interesse local. Neste sentido já se 
decidiu que:

“(...)  2.  A  competência  constitucional  dos 
Municípios  de  legislar  sobre  interesse  local  não 
tem o alcance de estabelecer normas que a própria 
Constituição,  na  repartição  das  competências,  
atribui à União ou aos Estados. (...)” (RT 851/128).

Ainda é necessário frisar, que há uma falha na redação no 
artigo 3º do projeto de lei. Há uma obscuridade em sua proibição e 
em se tratando de uma norma restritiva de direito, é necessário que 
essa seja cristalina e não permita interpretações diversas das quais 
pretenda,  pois  a  redação  desse  dispositivo  não  especifica  qual  o 
produto seria de venda proibida, haja vista que os estabelecimentos 
em questão comercializam, inclusive, gêneros alimentícios.

Portanto, pelas razões acima expostas, oponho veto total ao 
PLCM 135/2018.

No  ensejo,  renovo  os  votos  de  elevada  estima  e 
consideração aos serviços prestados por V. Exa. e seus pares em prol 
dos munícipes divinopolitanos.

Sendo o que se nos apresenta, despedimo-nos, no aguardo 
da soberana decisão deste nobre Poder Legislativo.

Cordialmente,

Galileu Teixeira Machado
Prefeito Municipal
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