
Vitória,    04       de     novembro       de 2008.

Mensagem n º     267     / 2008

Senhor Presidente:

Amparado nos artigos 66, § 2° e 91, IV da Constituição Estadual, comunico a V. Exa.
que  vetei  totalmente  por  inconstitucionalidade  o  Projeto  de  Lei  n°  289/2005,  de  autoria  da  Deputada
Janete  de  Sá,  que  “Dispõe  sobre  o  funcionamento  do  comércio  varejista  aos  domingos  e  feriados  e  dá
outras  providências”,  considerando  que  tal  proposição  padece  de  vício  de  inconstitucionalidade  formal,
conforme parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado que aprovo:

“Da inconstitucionalidade do Autógrafo de Lei  n.º  227/2008.  Usurpação de competência

legislativa dos Municípios (artigo 30, inciso I, da Constituição Federal):

O Autógrafo de Lei  em análise,  ao instituir  a  proibição de funcionamento

do  comércio  varejista  aos  domingos  e  feriados  incorreu  em  vício  de  inconstitucionalidade

formal.  Isso  porque  a  competência  legislativa  para  dispor  sobre  normas  que  visam

regulamentar o funcionamento dos estabelecimentos comerciais  pertence aos Municípios,  por

força  da  regra  prevista  no  art.  30,  inciso  I,  da  Carta  da  República,  que  confere  a  esses

membros  da  Federação  Brasileira  a  competência  exclusiva  (privativa)  para  legislar  sobre  os

temas de predominante interesse local, in verbis:

CF/88

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Com  efeito,  é  tese  prevalente  na  doutrina  e  na  jurisprudência  que

constituem  objeto  de  competência  legislativa  exclusiva  da  municipalidade  as  matérias  de

predominante interesse local1, sendo que lei editada por qualquer outro ente da federação que

venha  a  invadir  esse  campo  será  inconstitucional  sob  o  ponto  de  vista  formal.  Eis  escólio

doutrinário que vai ao encontro do afirmado:

Cumpre  reiterar,  por  fim,  que  no  âmbito  da  sua  competência  constitucional  o
Município  exerce  a  função  de  legislar  sem  submissão  hierárquica,  sendo
inconstitucionais a lei estadual e a lei federal que, desbordando dos limites
das  respectivas  competências,  invadirem  o  campo  da  competência
municipal.  (Competências  na  constituição  de  1988.  3.  ed.  São  Paulo:  Atlas,

1 Interesse local, para fins de demarcação da competência legislativa e material do Município, não constitui interesse peculiar ou
exclusivo, mas sim interesse predominante da municipalidade.  



2005, p. 119)

A  grande  questão  que  envolve  a  competência  legislativa  exclusiva  do

Município, descrita no inciso I do art. 30 da CF/88, consiste na sua identificação concreta, tendo

em vista que a expressão “interesse local” é vaga e ambígua, cujo significado é, muitas vezes,

influenciado  pela  conjuntura  social  e  política.  Contudo,  a  doutrina  lança  critérios  que  servem

para nortear a identificação do interesse local para fins de definição da competência legislativa

exclusiva do Município,  os quais  são externados com clareza por  ALEXANDRE DE MORAES

na seguinte passagem:

Apesar  de  difícil  conceituação,  interesse  local  refere-se  àqueles  que  disserem
respeito mais diretamente às necessidades imediatas do município, mesmo que
acabem gerando reflexos no interesse regional (Estados) ou geral  (União),  pois
como afirmado por Fernanda Dias Menezes “é inegável que mesmo atividades e
serviços  tradicionalmente  desempenhados  pelos  municípios,  como  transporte
coletivo,  polícia  das  edificações,  fiscalização  das  condições  de  higiene  de
restaurantes  e  similares,  coleta  de  lixo,  ordenação  e  uso  de  solo  urbano,  etc,
dizem respeito secundariamente com o interesse estadual e nacional”.
Dessa forma, salvo as tradicionais e conhecidas hipóteses de interesse local, as
demais  deverão  ser  analisadas  caso  a  caso,  vislumbrando-se  qual  o  interesse
predominante  (princípio  da  predominância  do  interesse)  (Direito  constitucional.
15. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 304)           

A  despeito  disso,  atesta  a  precitada  FERNANDA  DIAS  MENEZES  DE

ALMEIDA,  que  “[...]  sempre  poderá  haver  situações  de  difícil  enquadramento,  quando  os

interesses  de  mais  de  uma  esfera  se  entrelaçarem  com  peso  igual.  Diante  de  inevitáveis

impasses desta ordem, só mesmo ao Poder Judiciário caberá dizer a quem compete disciplinar

a  matéria  ou  executar  a  tarefa”.  (Competências  na  constituição  de  1988.  3.  ed.  São  Paulo:

Atlas, 2005, p. 116). E é exatamente isso que ocorre na presente hipótese.

Decerto, no caso em foco, a tortuosa tarefa de identificar a predominância

do interesse em jogo perde complexidade, na exata medida em que tal exegese já foi realizada

pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  o  qual  entendeu,  reiteradas  vezes,  que  pertence  aos

Municípios  a  competência  para  dimanar  normas  que  objetivam  regulamentar  o  horário  de

funcionamento  dos  estabelecimentos  comerciais.  Vejamos  seleção  de  jurisprudência  nesse

sentido:

EMENTA:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação de resolução do
Poder  Executivo  estadual.  Disciplina  do  horário  de  funcionamento  de
estebelecimentos  comerciais,  consumo  e  assuntos  análogos.  Ato  normativo
autônomo.  Conteúdo  de  lei  ordinária  em  sentido  material.  Admissibilidade  do
pedido  de  controle  abstrato.  Precedentes.  Pode  ser  objeto  de  ação  direta  de
inconstitucionalidade,  o  ato  normativo  subalterno  cujo  conteúdo  seja  de  lei
ordinária em sentido material e, como tal, goze de autonomia nomológica.



2.  INCONSTITUCIONALIDADE.  Ação  direta.  Resolução  n.º  12.000-001,  do
Secretário  de  Segurança  do  Estado  do  Piauí.  Disciplina  do  horário  de
funcionamento  de  estabelecimentos  comerciais,  consumo e  assuntos  análogos.
Inadmissibilidade.  Aparência  de  ofensa  aos  arts.  30,  I,  e  24,  V  e  VI,  da  CF.
Usurpação  de  competências  legislativas  do  Município  e  da  União.  Liminar
concedida  com  efeito  ex  nunc.  Aparenta  inconstitucionalidade  a  resolução  de
autoridade estadual que, sob pretexto do exercício do poder de polícia, discipline
horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais,  matéria de consumo
e assuntos análogos.

VOTO MINISTRO RELATOR:
[...]  a  competência  para  “legislar  sobre  assuntos  de  interesse  local”,  como  os
concernentes  ao  horário  de  funcionamento  de  estabelecimentos  comerciais,  é
privativa  dos  Municípios,  ex  vi  do  art.  30,  I,  da  Constituição  da  República,
segundo,  aliás,  se  cansa  de  o  proclamar  esta  Corte  (RE-Agr  n.º  285.449,  Rel.
Min.  Nelson  Jobim,  DJ  de  08.06.2001;  AI-Agr  n.º  481.886,  Rel.  Min.  Carlos
Velloso, DJ de 01.04.2005, e súmula 645).
(ADI 3731-MC/PI. Ministro Relator Cezar Peluso. Julgado em 29/08/2007.
Publicado em 11/10/2007)

Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  2.  Portaria  n°  17/2005,  do  Estado  do
Maranhão, que altera e fixa os horários de funcionamento dos estabelecimentos
que  comercializam bebidas  alcoólicas  no  Estado.  3.  Generalidade,  abstração  e
autonomia que tornam apto o ato normativo para figurar como objeto do controle
de  constitucionalidade.  4.  Competência  do  Município  para  legislar  sobre
horário  de  funcionamento  de  estabelecimentos  comerciais  (art.  30,  I,
CF/88). Matéria de interesse local. Precedentes. Entendimento consolidado
na Súmula 645/STF. 5. Ação julgada procedente.
(ADI 3691/MA. Min. Rel. Gilmar Mendes. Julgado em 29/08/2007. Publicado em
09/05/2008)

Esse  entendimento  já  foi,  inclusive,  sumulado  pelo  Supremo  Tribunal

Federal:

Súmula 645:

É  COMPETENTE  O  MUNICÍPIO  PARA  FIXAR  O  HORÁRIO  DE
FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.

Desse  modo,  sobreleva  o  interesse  local  na  regulação  do  horário  de

funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Vale dizer: medidas normativas que visam a

regulamentar  o  horário  de  funcionamento  do  comércio  refletem  matéria  de  predominante

interesse local. 

Outro  pensamento,  ou  seja,  caso  fique  transferida  ao  Estado-membro  a

competência  para  dispor  sobre  tal  tema,  implicará  amputação  de  ingente  “parte”  da

competência legislativa já reconhecida pelo STF aos Municípios. Aliás, tal interpretação vai de



encontro às seguintes lições do precitado ministro Celso de Mello, tecidas no RE 251542/SP:

[...] o art. 30, inciso I, da Carta Política não autoriza a utilização de recursos
hermenêuticos  cujo  emprego  [...]  possa  importar  em  grave  vulneração  à
autonomia constitucional dos Municípios, especialmente se se considerar que
a  Constituição  da  República  criou,  em  benefício  das  pessoas  municipais,  um
espaço  mínimo  de  liberdade  decisória  que  não  pode  ser  afetado,  nem
comprometido, em seu concreto exercício, por interpretações que culminem por
lesar  o  mínimo  essencial  inerente  ao  conjunto  (irredutível)  das  atribuições
constitucionalmente deferidas aos Municípios.           

Emerge  com isso  a  inconstitucionalidade  formal  do  Autógrafo  de  Lei  em

apreço, já que estatui normas jurídicas respeitantes ao interesse predominante local, invadindo,

por conseguinte, a competência legislativa exclusiva dos Municípios para tratar de tal tema, em

afronta ao disposto no inciso I do art. 30 da CF/88.      

Argumentação  adminícula:  Inconstitucionalidade  por  usurpação  da
competência  privativa  da  União.  Violação  ao  artigo  22,  inciso  I,  da
Constituição Federal:

Além da usurpação da competência legislativa dos Municípios prevista no

artigo 30, inciso I, da Carta Federal, pode-se também atribuir ao Autógrafo de lei em comento

vício  de  inconstitucionalidade  formal  por  usurpação  da  competência  privativa  da  União  para

legislar sobre direito do trabalho.

Isso  porque  a  proibição  de  funcionamento  dos  estabelecimentos

comerciais aos domingos e feriados traz conseqüências,  ainda que indiretas,  nas relações de

trabalho existentes no comércio varejista.

Ocorre que, de acordo com o artigo 22, inciso I,  da Constituição Federal,

compete privativamente a União legislar sobre direito do trabalho.

Ou seja, sob qualquer ângulo que se tente analisar a matéria constante no

Autógrafo  de  Lei  n.º  227/2008,  chegar-se-á  a  conclusão  imperiosa  de  que  ele  ostenta  vício

insanável de inconstitucionalidade formal.

Ademais, cabe registrar que a União, no exercício de sua competência, já

regulamentou a possibilidade de funcionamento do comércio varejista aos domingos. É o que

prevê  a  Lei  n.º  10.101,  de  19  de  dezembro  de  2000,  alterada  pela  Lei  n.º  11.603,  de  05  de

dezembro de 2007, in verbis:

Art. 6o  Fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em



geral,  observada  a  legislação  municipal,  nos  termos  do  art.  30,  inciso  I,  da
Constituição.
Parágrafo único.  O repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos
uma vez no período máximo de três semanas, com o domingo, respeitadas as
demais normas de proteção ao trabalho e outras a serem estipuladas em
negociação coletiva. 

Observa-se que até mesmo a norma editada pela União, no exercício de

sua  competência  para  legislar  sobre  direito  do  trabalho,  ressalva  que  a  possibilidade  de

funcionamento  do  comércio  aos  domingos  é  possível  desde  que  respeitada  a  legislação

municipal, o que só reforça o argumento desenvolvido no tópico antecedente.

A possibilidade de funcionamento do comércio aos domingos foi prevista,

inicialmente,  na  Medida  Provisória  n.º  1.539-36,  impugnada  no  Supremo  Tribunal  Federal

através da ADI n.º 1.687.

Na  referida  ADI,  a  Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores  do

Comércio objetivava a declaração de inconstitucionalidade do artigo 6º da Medida Provisória n.º

1539-36, que autorizava, exatamente, o funcionamento do comércio varejista aos domingos.

O  mérito  da  ação  não  foi  apreciado,  já  que  ela  foi  extinta  por  perda  de

objeto.  Mas  o  pedido  da  medida  cautelar  foi  indeferido,  o  que  deixa  entrever  que,  para  o

Supremo  Tribunal  Federal,  não  há  qualquer  óbice  a  que  o  comércio  funcione  aos  domingos,

desde, é claro, que respeitada a legislação municipal. Vejamos:

Ementa:
Repouso  semanal  remunerado  preferencialmente  aos  domingos:  medida
provisória que autoriza o funcionamento no domingo do comércio varejista desde
que nele recaia o repouso semanal do trabalhador pelo menos uma vez a cada
período  de  quatro  semanas:  suspensão  cautelar  indeferida  por  seis  votos,
vencido  o  relator,  ao  contrário  do  que  decidido  sobre  norma  semelhante  de
versão  anterior  da  Medida  Provisória  1.539  (ADI  1.675),  na  qual  nenhum
domingo se garantia.
(ADI n.º 1.687. Min. Rel. Sepúlveda Pertence. Julgado em 26/11/1997. Publicado
em 31/10/2001)

Destarte,  mesmo  que  se  entenda  que  a  matéria  objeto  do  presente

Autógrafo  de  Lei  diz  respeito  ao  ramo  do  direito  do  trabalho,  ainda  assim  a  ele  deverá  ser

imputado  vício  de  inconstitucionalidade  formal,  por  usurpação  de  competência  privativa  da

União”



                          Atenciosamente 

      PAULO CESAR HARTUNG GOMES
              Governador do Estado


