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JANEIRO

Ementa:

DIREITO
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO DE EMPACOTAMENTO EM SUPERMERCADOS.
1.
Em relação ao conhecimento da ação direta, decorrente de
conversão de reclamação, são perfeitamente compreensíveis a
controvérsia e a pretensão da requerente, relacionadas à invalidade da Lei
estadual nº 2.130/1993 frente à Constituição. Além disso, não houve
prejuízo ao contraditório, mesmo porque a requerente anexou à sua
petição cópia da inicial da ADI 669, ajuizada contra lei anterior
praticamente idêntica, que contém toda a argumentação necessária para o
julgamento do mérito.
2.
Acerca do vício formal, toda e qualquer obrigação imposta
a agentes privados acabará produzindo, direta ou indiretamente,
impactos sobre a atividade empresarial ou de ordem trabalhista. Sendo
assim, não se vislumbra usurpação da competência legislativa privativa
da União, prevista no art. 22, I, da Constituição. Também não parece ser
o caso de evidente invasão da competência dos Municípios para legislar
sobre assuntos de interesse local, tal como disposto no art. 30, I, da CF/88,
de que é exemplo a competência para disciplinar o horário de
funcionamento de estabelecimentos comerciais (Súmula Vinculante 38).
3.
Por outro lado, a Lei nº 2.130/1993, do Estado do Rio de
Janeiro, padece de vício material. Isso porque a restrição ao princípio da
livre iniciativa, protegido pelo art. 170, caput, da Constituição, a pretexto
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de proteger os consumidores, não atende ao princípio da
proporcionalidade, nas suas três dimensões: (i) adequação; (ii)
necessidade; e (iii) proporcionalidade em sentido estrito.
4.
A providência imposta pela lei estadual é inadequada
porque a simples presença de um empacotador em supermercados não é
uma medida que aumente a proteção dos direitos do consumidor, mas
sim uma mera conveniência em benefício dos eventuais clientes. Trata-se
também de medida desnecessária, pois a obrigação de contratar um
empregado ou um fornecedor de mão-de-obra exclusivamente com essa
finalidade poderia ser facilmente substituída por um processo mecânico.
Por fim, as sanções impostas revelam a desproporcionalidade em sentido
estrito, eis que capazes de verdadeiramente falir um supermercado de
pequeno ou médio porte.
5.
Procedência da ação, para declarar a inconstitucionalidade
da Lei nº 2.130/1993, do Estado do Rio de Janeiro, confirmando-se a
liminar deferida pelo Min. Sepúlveda Pertence.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a presidência da Ministra
Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento, por maioria e nos
termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, que redigirá o acordão,
em julgar procedente a ação para declarar inconstitucional a Lei 2.130/93
do Estado do Rio de Janeiro. Vencidos, em parte, o Ministro Alexandre de
Moraes (Relator), que julgava o pedido parcialmente procedente, e os
Ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, que o acompanhavam.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Dias Toffoli e Celso de Mello.
Brasília, 1° de agosto de 2017.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - REDATOR P/O ACÓRDÃO
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RELATOR
REDATOR DO
ACÓRDÃO
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: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
: MIN. ROBERTO BARROSO
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO CNC
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS
: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR): Trata-se
de ação direta de inconstitucionalidade, oriunda da conversão da
Reclamação 445-7, em que a Confederação Nacional do Comércio – CNC
– pedia fosse suspensa a eficácia da Lei 2.130, de 16 de junho de 1993, do
Estado do Rio de Janeiro, que “torna obrigatória a prestação de serviços de
empacotamento nos estabelecimentos comerciais autodenominados ‘Supermercados’”.
Este o teor da norma impugnada:
“LEI Nº 2130, DE 16 DE JUNHO DE 1993.
TORNA OBRIGATÓRIA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE
EMPACOTAMENTO
NOS
ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS AUTODENOMINADOS - SUPERMERCADOS
Art. 1º - Os Estabelecimentos Comerciais autodenominados de
Supermercados, sediados ou com filiais no Estado do Rio de Janeiro,
terão que prestar serviço de empacotamento dos produtos
comercializados nos mesmos.
Parágrafo único - Entende-se, por EMPACOTAMENTO, o
serviço prestado por funcionário do estabelecimento, que terá como
função principal a de EMPACOTADOR, de colocar, em sacolas, os
produtos que forem adquiridos pelos clientes.
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Art. 2º - O descumprimento desta Lei acarretará as seguintes
penalidades:
I - Multa de 10 a 100.000 UFERJs;
II - Interdição dos Estabelecimentos.
Art. 3º - Os estabelecimentos, citados, terão prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data da publicação da presente Lei, para adequarem
seus quadros de pessoal às normas aqui contidas.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.”

Originalmente veiculada sob a forma de reclamação constitucional, a
ação questionava ato da Assembleia Estadual do Rio de Janeiro que –
mesmo diante da decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos da ADI 669 para sustar os efeitos da Lei estadual
1.941/91, que obrigava supermercados e congêneres “a manterem pelo
menos um funcionário, em cada máquina registradora, cuja atribuição seja o
acondicionamento das compras” – promulgou novo diploma, de conteúdo
praticamente idêntico, vertido agora na Lei 2.130/93.
Em 18/7/93, o Min. Sepúlveda Pertence, no exercício da Presidência,
exarou decisão liminar que convolou a reclamação em ação direta de
inconstitucionalidade, determinando sua posterior retificação. Além
disso, Sua Excelência deferiu a medida liminar requerida, que fora
posteriormente referendada pelo Plenário, em acórdão que recebeu a
seguinte ementa:
“EMENTA : LEI Nº 2.130, DE 16 DE JUNHO DE 1993, DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE
SUA
EFICÁCIA
MANIFESTADO
POR
MEIO
DE
RECLAMAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE
REPRODUÇÃO DE LEI ANTERIOR (Nº 1.914, DE 1991), DA
MESMA UNIDADE FEDERADA, CUJOS EFEITOS FORAM
SUSPENSOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA ADI
Nº 669.
Reclamação
convertida
em
ação
direta
de
inconstitucionalidade, na forma de precedentes do STF (ADI Nº
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864, relator Ministro MOREIRA ALVES), com deferimento de
nova cautelar, face à subsistência das razões determinantes da
provisória privação dos efeitos da lei reproduzida.
Medida liminar deferida.”

Com a conversão, a ação passou a encampar os mesmos
fundamentos declinados na ADI 669. Naquela ação, argumentava-se que,
ao instituir regras pertinentes à organização interna de empresas
instaladas no Estado, dispondo sobre direito comercial e do trabalho, a
legislação estadual teria teria afrontado o artigo 22, I, da Constituição
Federal, que entrega competência privativa nessas matérias ao descortino
da União. Assim, não caberia aos Estados-membros dispor sobre elas,
sobretudo quando inexistente delegação para o tratamento de questões
específicas, na forma do art. 22, § único, da CF. Naquela inicial, ainda se
argumentava que a lei estadual estaria a comprometer os princípios
constitucionais da livre iniciativa, radicados nos arts. 170, § único, e 174,
da Constituição Federal.
Solicitada as as informações, a Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro prestou-as às fls. 36-40, quando afirmou que a Lei
fluminense 2.130/93 não tratou de direito comercial, mostrando-se fruto
do exercício de competência suplementar em matéria de direito do
consumidor, nos termos permitidos pelo art. 24, § 3º, da CF. Argumentou
que o direito comercial representa conjunto de normas que, regulando a
criação, o funcionamento e a extinção de empresas, organizam os
elementos necessários à realização de atividade lucrativa, mas que
normas que normas que, embora “interferindo na atividade produtiva,
tenham outro escopo, não pertencem a tal ramo da ciência jurídica”.
Nesse sentido, aponta que a lei impugnada teria o objetivo de
“proteger os consumidores, clientes dos supermercados e similares, do
desconforto gerado pela inexistência de serviço de empacotamento de mercadorias
lá adquiridas” e que, embora essa situação não constituísse uma
peculiaridade restrita ao Estado do Rio de Janeiro, não haveria problema
algum no tratamento da matéria em norma estadual, porquanto “o poder
de editar norma suplementar na forma do § 2º do art. 24 da Constituição da
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República não se materializa apenas quando se regula uma característica
individual de uma unidade federada, mas também quando se desce ao detalhe,
normatizando situação específica”.
O Advogado-Geral da União (fls. 60-70) aponta, preliminarmente, a
inépcia da petição inicial, ante a ausência de retificação do seu conteúdo,
e, no mérito, pronuncia-se pela constitucionalidade da norma estadual
questionada.
No parecer de fls. 72-75, o Procurador-Geral da República opina pela
procedência desta ação direta, pois o ato normativo impugnado, além de
conter regras pertinentes ao direito comercial e ao direito do trabalho,
temas da competência legislativa privativa da União, teria afrontado o
princípio da livre iniciativa.
Em manifestação de 23/09/02, a Assembleia Legislativa local
confirmou a vigência da Lei estadual 2.130/93.
É o relatório.
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O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR): Conforme
relatado, esta ação direta resultou da conversão de uma reclamação, que
fora equivocadamente proposta contra a Lei estadual 2.130/1993, na
consideração de que ela representava verdadeira reedição de um outro
diploma, a Lei 1.914/1991, do mesmo Estado do Rio de Janeiro, que havia
sido anteriormente suspensa por meio de decisão cautelar do Supremo
Tribunal Federal.
A reclamação fora recebida pelo Min. Sepúlveda Pertence, então na
Presidência da Corte, como ação direta de inconstitucionalidade, tendo
em vista o entendimento do Tribunal no sentido de que a revogação de
uma lei por outra de conteúdo parcialmente coincidente não traduz
hipótese de cabimento de reclamação, ensejando apenas a propositura de
outra ação direta de inconstitucionalidade (ADI 864 MC, Rel. Min.
MOREIRA ALVES, DJ de 17/9/1993). Contudo, o despacho de conversão
determinou à requerente que providenciasse a retificação da inicial.
Preliminarmente, o Advogado-Geral da União suscitou a inépcia da
petição inicial, diante da inércia da requerente em retificá-la. De fato, a
diligência não foi atendida. Todavia, é preciso considerar que isso não
trouxe qualquer prejuízo para a instrução do processo. Em primeiro,
porque o conteúdo das duas leis estaduais possui substancial
coincidência de conteúdo, diferenciando-se apenas no que diz respeito à
necessidade, prevista na lei revogada, de que os supermercados
disponibilizassem um empacotador por caixa registradora. Os
fundamentos da primeira ação direta de inconstitucionalidade, porém,
são perfeitamente aproveitáveis para a impugnação da legislação mais
recente. Em segundo, porque tanto a Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro quanto os demais sujeitos ouvidos na presente causa
manifestaram-se sobre a constitucionalidade da lei vigente, a Lei estadual
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2.130/1993, à luz dos argumentos deduzidos na ADI 669.
Destaco, além disso, que a controvérsia constitucional aqui narrada
conserva atualidade indiscutível, o que pode ser facilmente comprovado
se verificada a sua semelhança com aquela que teve repercussão geral
reconhecida no RE 839.950 (paradigma substitutivo do ARE 642.202), Rel.
Min. LUIZ FUX, tombada no módulo de repercussão geral do Tribunal
como tema 525, competência legislativa municipal para dispor sobre a
obrigatoriedade de prestação de serviços de acondicionamento ou
embalagem de compras por supermercados ou similares, com a diferença
de que, aqui, a legislação atacada foi editada por Estado-membro da
Federação.
Assim, presentes elementos de ampla identificação entre as duas
ações, propiciada a satisfatória instrução da causa e havendo interesse
objetivo na resolução do dissenso, é perfeitamente possível prosseguir no
julgamento da causa, ficando afastada a alegação de inépcia.
A requerente questiona a legitimidade da previsão legal de oferta
compulsória
de
serviço de
empacotamento
por
empresas
autodenominadas de supermercados sediadas no Estado do Rio de
Janeiro. A lei fluminense determina que a atividade de empacotamento
deva ser executada por funcionário do estabelecimento, cuja função
principal seja a de acondicionamento das mercadorias em sacolas, além
de cominar penalidades que vão de multa até a interdição em caso de
descumprimento dos seus comandos. Por fim, estabelece que os
supermercados por ela atingidos disporiam de 30 (trinta) dias, desde sua
publicação, para adequarem seus quadros de pessoal às suas normas.
A decisão cautelar, proferida há mais de vinte anos, determinou a
suspensão dos efeitos da lei mediante fundamentação sucinta,
enfatizando a inconstitucionalidade formal por apropriação indevida das
competências privativas da União para dispor legislativamente em tema
de direito do trabalho e comercial (art. 22, I, da CF).
Não obstante tenha sido concedida por unanimidade de votos e
tenha servido de fundamento para uma série de decisões monocráticas
supervenientes sobre o tema (e.g., RE 636.680, Min. AYRES BRITTO, DJe
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de 11/11/2011; RE 470.933, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2010; AI
751.420, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 12/2/10; RE 470.928, Min.
CELSO DE MELLO, DJe de 4/2/2010), observe-se que os motivos
ensejadores da suspensão cautelar da referida lei não adentraram a
análise do mérito da presente ADI, seja no aspecto formal, seja no
material.
Por ocasião do julgamento da liminar na ADI 669, o Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE salientou seu posicionamento nesse sentido,
quando afirmou:
“Tenho dúvidas, Senhor Presidente, se isto é um mero
problema de organização interna de estabelecimentos
comerciais ou se diz respeito à relação de consumo e à proteção
do que é matéria de competência concorrente dos Estados.
Entendendo que a matéria realmente exige reflexão mais
profunda, referendo o despacho liminar, mas deixo expresso
que estou longe de me convencer da inconstitucionalidade da
lei questionada.”

Essa reflexão é imprescindível para a solução da presente ADI, com
base na manutenção do equilíbrio constitucional, pois o federalismo e
suas regras de distribuição de competências legislativas são um dos
grandes alicerces da consagração da fórmula Estado de Direito, que,
conforme salientado por PABLO LUCAS VERDÚ, ainda exerce particular
fascinação sobre os juristas. Essa fórmula aponta a necessidade de o
Direito ser respeitoso com as interpretações acerca de diferentes
dispositivos constitucionais que envolvem diversas competências
legislativas, para que se garanta a previsão do legislador constituinte
sobre a divisão dos centros de poder entre os entes federativos, cuja
importância é ressaltada tanto por JORGE MIRANDA (Manual de direito
constitucional. 4. Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1990, t. 1, p. 13-14),
quanto por JOSÉ GOMES CANOTILHO (Direito constitucional e teoria da
Constituição. Almedina, p. 87).
A essencialidade da discussão não está na maior ou menor
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importância do assunto específico tratado pela legislação, mas sim, na
observância respeitosa à competência constitucional do ente federativo
para editá-la (MAURICE DUVERGER. Droit constitutionnel et institutions
politiques. Paris: Presses Universitaires de France, 1955. p. 265 ss), com
preservação de sua autonomia e sem interferência dos demais entes da
federação, pois, como salientado por LÚCIO LEVI:
a federação constitui, portanto, a realização mais alta dos
princípios do constitucionalismo. Com efeito, a idéia do Estado
de direito, o Estado que submete todos os poderes à lei
constitucional, parece que pode encontrar sua plena realização
somente quando, na fase de uma distribuição substancial das
competências, o Executivo e o Judiciário assumem as
características e as funções que têm no Estado Federal
(NORBERTO BOBBIO, NICOLA MATTEUCCI, GIANFRANCO
PASQUINO (Coord.). Dicionário de política. v. I, p. 482).

O equilíbrio na interpretação constitucional sobre a distribuição de
competências na história do federalismo iniciou com a Constituição
norte-americana de 1787. A análise de suas características e
consequências, bem como do desenvolvimento de seus institutos vem
sendo realizada desde os escritos de JAY, MADISON e HAMILTON, nos
artigos federalistas, publicados sob o codinome Publius, durante os anos
de 1787-1788, até os dias de hoje, e mostra que se trata de um sistema
baseado principalmente na consagração da divisão constitucional de
competências, para manutenção de autonomia dos entes federativos e
equilíbrio no exercício do poder (THOMAS MCINTYRE COOLEY. The
general principles of constitutional law in the United States of America. 3. ed.
Boston: Little, Brown and Company, 1898. p. 52; DONALD L.
ROBINSON. To the best of my ability: the presidency the constitution. New
York: W. W. Norton & Company, 1987. p. 18-19). Em 1887, em seu
centenário, o estadista inglês WILLIAM GLADSTONE, um dos mais
influentes primeiros-ministros ingleses, afirmou que a Constituição dos
Estados Unidos “era a mais maravilhosa obra jamais concebida num momento
4
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dado pelo cérebro e o propósito do homem”, por equilibrar o exercício do
poder.
É importante salientar, dentro dessa perspectiva da “mais maravilhosa
obra jamais concebida”, que a questão do federalismo e do equilíbrio entre o
Poder Central e os Poderes Regionais foi das questões mais discutidas
durante a Convenção norte-americana, pois a manutenção do equilíbrio
Democrático e Republicano, no âmbito do Regime Federalista, depende
do bom entendimento, definição, fixação de funções, deveres e
responsabilidades entre os três Poderes, bem como a fiel observância da
distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias
entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo,
consagrado constitucionalmente no Brasil, desde a primeira Constituição
Republicana, em 1891, até a Constituição Federal de 1988.
A Federação, portanto, nasceu adotando a necessidade de um poder
central, com competências suficientes para manter a união e coesão do
próprio País, garantindo-lhes, como afirmado por HAMILTON, a
oportunidade máxima para a consecução da paz e liberdade contra o
facciosismo e a insurreição (The Federalist papers, nº IX) e permitindo à
União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de
equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos
três poderes de Estado.
Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três
campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a
União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de
autoridade, para um novo modelo federal baseado, principalmente na
cooperação, como salientado por KARL LOEWENSTEIN (Teoria de la
constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362).
O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como
sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, obviamente nas
diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade
democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição
formal de competências legislativas, com base no princípio da
predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências
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concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de
normas de interesse local.
O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os
entes componentes do Estado Federal brasileiro, portanto, é o princípio
da predominância do interesse, não apenas para as matérias cuja
definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, mas também em
termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas
matérias, como na presente ação direta de inconstitucionalidade.
A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma
absoluta para algumas matérias a presença do princípio da
predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências
para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito
Federal e Municípios, e a partir dessas opções pode ora acentuar maior
centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora
permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios
(CF, arts. 24 e 30, inciso I).
Atuando dessa maneira, se na distribuição formal de competências
houve um maior afastamento do federalismo centrípeto que sempre
caracterizou a república brasileira, na distribuição material, nossas
tradições históricas, político-econômicas e culturais somadas ao próprio
interesse do legislador constituinte, que permaneceria como poder
constituído (Congresso Nacional), após a edição da Constituição de 1988,
acabaram por produzir grande generosidade do texto constitucional na
previsão dos poderes enumerados da União, com a fixação de
competência privativa para a maioria dos assuntos de maior importância
legislativa.
Consequentemente, concordemos ou não, no texto da Constituição
de 1988, as contingências históricas, político-econômicas e culturais
mantiveram a concentração dos temas mais importantes no Congresso
Nacional, em detrimento das Assembleias locais, como salientado por
JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO (Teoria geral do federalismo.
Rio de Janeiro: Forense, 1986. p. 317), e facilmente constatado ao
analisarmos o rol de competências legislativas da União estabelecidas no
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artigo 22 do texto constitucional, como na presente hipótese, o Direito do
Trabalho.
É o que ocorre em relação ao art. 1º, parágrafo único, da legislação
examinada, onde fica evidente a usurpação da competência da União
para legislar em matéria de direito do trabalho (art. 22, I, da CF), de
natureza privativa, por opção do legislador constituinte.
Ao obrigar que o serviço de empacotamento fosse prestado por
funcionário do estabelecimento, que encontraria nessa atividade de
empacotamento sua função principal, o art. 1º, parágrafo único, da lei
interfere nas relações trabalhistas estabelecidas nesse tipo de
estabelecimento varejista, impelindo-o a contratar empregados com
função determinada. A lei impede, nesse sentido, a opção por formas
alternativas de prestação do serviço de empacotamento, que poderia ser
realizado, por exemplo, pela contratação de empresas especializadas ou
de mais operadores de caixa, que, com a redução das filas, poderiam
auxiliar no acondicionamento das mercadorias. Os estabelecimentos
poderiam, ainda, optar pela implementação de tecnologias de auto
atendimento modernas, capazes de trazer grandes benefícios ao fluxo de
saída dos supermercados conhecidas em localidades do estrangeiro como
self-checkout em que os próprios consumidores realizam as operações de
compra, sem assistência de auxiliares de caixa, mas com todas as
condições necessárias para o pronto acondicionamento das mercadorias.
Ressalte-se, que há, inclusive, projetos de lei em tramitação na Câmara
dos Deputados que postulam diferentes disciplinas na matéria (Projeto de
Lei 2.139/2011, do Dep. Wilson Filho; e Projeto de Lei 353/2011, do
Deputado Vincentinho).
Está caracterizada, portanto, a inconstitucionalidade formal do
parágrafo único do art. 1º da Lei 2.130/93, do Estado do Rio de Janeiro por
ferimento direto ao artigo 22, inciso I, do texto constitucional.
Essa opção inicial do legislador constituinte, ao centralizar nos
poderes enumerados da União (CF, artigo 22) a maioria das matérias
legislativas mais importantes, contudo, não afastou da Constituição de
1988 os princípios básicos de nossa tradição republicana federalista, que
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gravita em torno do princípio da autonomia, da participação política e da
existência de competências legislativas próprias dos Estados/Distrito
Federal e Municípios, indicando ao intérprete a necessidade de aplicá-los
como vetores principais em cada hipótese concreta em que haja a
necessidade de análise da predominância do interesse, para que se
garanta a manutenção, fortalecimento e, principalmente, o equilíbrio
federativo (GERALDO ATALIBA. República e constituição. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1985. p. 10), que se caracteriza pelo respeito às
diversidades locais, como bem salientado por MICHAEL J. MALBIN, ao
apontar que a intenção dos elaboradores da Carta Constitucional
Americana foi justamente estimular e incentivar a diversidade,
transcendendo as facções e trabalhando pelo bem comum (A ordem
constitucional americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987, p.
144), consagrando, ainda, a pluralidade de centros locais de poder, com
autonomia de autogoverno e autoadministração, para que se reforçasse a
ideia de preservação da autonomia na elaboração do federalismo, como
salientado por ALEXIS DE TOCQUEVILLE, ao comentar a formação da
nação americana (Democracia na América: leis e costumes. São Paulo:
Martins Fontes, 1988. p. 37 e ss.), que serviu de modelo à nossa Primeira
Constituição Republicana em 1891.
Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo
legislador constituinte e previamente estabelecidas no próprio texto
constitucional, quando surgem dúvidas sobre a distribuição de
competências e, consequentemente, a necessidade de definição do ente
federativo competente para legislar sobre determinado e específico
assunto, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos
em diversos ramos do Direito, caberá ao interprete priorizar o
fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades
como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado
Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo (JUAN
FERRANDO BADÍA. El estado unitário: El federal y El estado regional.
Madri: Tecnos, 1978, p. 77; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO.
O Estado federal brasileiro na Constituição de 1988. Revista de Direito
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Administrativo, n. 179, p. 1; RAUL MACHADO HORTA. Tendências
atuais da federação brasileira. Cadernos de direito constitucional e ciência
política, n. 16, p. 17; e, do mesmo autor: Estruturação da federação.
Revista de Direito Público, n. 81, p. 53 e ss.; CARLOS MÁRIO VELLOSO.
Estado federal e estados federados na Constituição brasileira de 1988: do
equilíbrio federativo. Revista de Direito Administrativo, n. 187, p. 1 e ss.;
JOSAPHAT MARINHO. Rui Barbosa e a federação. Revista de Informação
Legislativa, n. 130, p. 40 e ss.; SEABRA FAGUNDES. Novas perspectivas do
federalismo brasileiro. Revista de Direito Administrativo, n. 99, p. 1 e ss.).
Excepcionado o parágrafo único do art. 1º, anteriormente referido, o
ato normativo impugnado ao compelir um tipo específico de
estabelecimento os supermercados a prestar o serviço acessório de
empacotamento, a Lei 2.130/1993, do Estado do Rio de Janeiro, tem
reflexos no campo comercial e do direito do consumidor, porém,
claramente, com especificidade e priorização deste, pois, embora a lei
tenha como destinatários empresas dedicadas ao comércio varejista de
grandes proporções, os supermercados, a principal razão de ser da norma
não está na organização comercial da atividade, mas na implementação
de um modelo de atendimento ao público de qualidade superior, tanto
pela teórica possibilidade de redução das filas dos caixas, quanto pela
comodidade disponibilizadas aos clientes, que ficam dispensados do
empacotamento dos produtos.
Assim, ao instituir a oferta compulsória do serviço de
empacotamento de mercadorias, o art. 1º, caput, da Lei estadual
2.130/1993 não tratou diretamente de direito comercial, senão que buscou
prover um modelo de atendimento mais satisfatório aos clientes de
supermercados, numa medida protetiva que encontra respaldo na
Constituição Federal, devendo o interprete, portanto, priorizar o
fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades
consagrando o já citado e imprescindível equilíbrio federativo.
Nesse sentido, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade,
tanto de diversas normas estaduais, em hipóteses semelhantes,
reconhecendo a competência dos Estados-membros para dispor sobre o
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direito de informação dos consumidores, no exercício de sua competência
concorrente (ADI 1980, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 7/8/2009; e ADI
2832, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/6/2008) e para
regulamentar o comércio de itens de conveniência em farmácias e
drogarias (ADI 4954, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 30/10/2014);
quanto dos Municípios para estipular horário de funcionamento a ser
obedecido por farmácias (SÚMULA/STF 645); bem como, para garantir
condições sanitárias adequadas, como as que proíbem a utilização de
embalagens devassáveis de molhos e temperos de mesa (RE 594.057 AgR,
2ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/6/2014).
Trata-se, portanto, à exceção do parágrafo único de seu art. 1º, de
norma sobre direito do consumidor que admite regulamentação
suplementar pelos Estados-Membros, nos termos dos artigos 24, VIII e 25,
§1º da Constituição Federal, sendo, portanto, formalmente constitucional.
Em sendo formalmente constitucional a obrigação criada pela
legislação impugnada, com exceção de seu art. 1º, parágrafo único, há a
necessidade de analisar as alegações de ordem material desenvolvidas
contra o conteúdo da lei, que constam da petição inicial da ADI 669. Para
a requerente, a legislação estadual antagonizaria com o princípio da livre
iniciativa, garantido no art. 170, parágrafo único, e no art. 174 da CF.
Não me parece proceder essa argumentação, pois a jurisprudência
desta Suprema Corte é repleta de precedentes nos quais o Tribunal
afirmou que a autonomia garantida na Constituição à iniciativa
empresarial, embora de importância cardeal para a propagação da
atividade econômica no país, não proíbe o Estado de atuar
subsidiariamente sobre a dinâmica do fenômeno econômico para garantir
que ele sirva ao alcance de objetivos indispensáveis para a manutenção da
coesão social, dentre eles, principalmente, aqueles que estão listados nos
incisos do art. 170 do texto constitucional, desde que haja
proporcionalidade entre a restrição à atividade econômica proposta e a
finalidade de interesse público (ADI 855, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR
MENDES, DJe de 27/3/2009, ao invalidar Lei 10.248/1993, do Estado do
Paraná que obrigava caminhões comerciantes de gás de cozinha a portar
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balança de precisão).
A Lei estadual 2.130/1993 instituiu uma obrigação que
decididamente pretendeu melhorar as condições de atendimento de
consumidores visando reforçar um dos objetivos prestigiados no capítulo
dos princípios gerais da atividade econômica, que é justamente o da
defesa do consumidor, endossado explicitamente pelo art. 170, V, da CF, à
base do qual a Corte confirmou diversas leis estaduais que criavam
obrigações para comerciantes de determinados produtos tendo em vista,
por exemplo, a garantia do direito consumerista à adequada informação
dos produtos postos à venda no mercado, como no caso da
obrigatoriedade de informações nas embalagens de café (ADI 2832, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 20/6/2008); ao direito de
obter informações sobre a natureza, procedência e qualidade de
combustíveis (ADI 1980, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJe de
7/8/2009; ao direito à segurança das instalações de postos de gasolina em
perímetro urbano reduzido (RE 204.187, Relª. Minª. ELLEN GRACIE,
Segunda Turma, DJ de 2/4/2004) e à segurança de funcionamento de
postos de gasolina próximos a determinados estabelecimentos (RE
597.165-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de
9/12/2014); e na fixação de horário de funcionamento de farmácias em
horários de plantão, tendo em vista imperativos de saúde pública e de
concorrência (RE 237.965, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de
31/3/2000).
Na presente hipótese, já excluído o parágrafo único do art. 1º, pela
inconstitucionalidade formal demonstrada, não me parece existir
qualquer desproporcionalidade, pois a frequência a supermercados para
aquisição de artigos de primeira necessidade é um imperativo da vida
contemporânea em centros urbanos, caracterizada por modelos de
consumo de massa, também aplicáveis a outros estabelecimentos, como
instituições financeiras, lojas de departamento, entre outros. Sabe-se,
porém, que algumas das lojas que exploram essa forma de varejo
oferecem número insuficiente de caixas de pagamento, além de não
prestarem assistência para o acondicionamento das mercadorias
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compradas, o que provoca incremento de filas, transtornando a vida de
consumidores com a privação desnecessária do tempo de espera.
A desproporcionalidade somente estará caracterizada, conforme
destacado por JESUS GONZALEZ SALINAS, quando ausente a coerência
do Poder Público no exercício de suas atividades legislativas, com patente
extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, e,
consequente desrespeito ao Princípio da proibição da arbitrariedade dos
poderes públicos, que impede criação de obrigações desprovidas (Notas
sobre algunos de los puntos de referencia entre ley, reglamento y acto
administrativo. Revista de Administración Pública, número 120, 1989).
Não me parece, portanto, que a legítima e salutar preocupação com
esses aspectos da vida cotidiana dos consumidores de supermercados
possa ser considerada inconstitucional, sob pena de inviabilização de
qualquer regulamentação sobre o tema, inclusive a federal, conforme
projetos em tramitação já citados (Projeto de Lei 2.139/2011, do Dep.
Wilson Filho; e Projeto de Lei 353/2011, do Deputado Vincentinho).
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação direta, para
declarar a inconstitucionalidade formal do parágrafo único do art. 1º da
Lei 2.130/1993, do Estado do Rio de Janeiro.
É o voto.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 907 RIO DE JANEIRO
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente,
saúdo o Ministro Alexandre de Moraes.
Como se percebe, a matéria não é nova neste Tribunal, aliás ela
guarda uma pertinência com o julgamento que acaba de ser proferido, em
que, por maioria, indicou-se numa direção distinta daquela que o
eminente Relator acaba de aportar com o voto de Sua Excelência.
Entendo que o que está no pacote deste debate é, na verdade, mais
do que o tema do acondicionar as compras em supermercados.
Novamente, repito que o pano de fundo é um debate sobre distribuição
de competência e compreensão do próprio programa de federalismo
insculpido na Constituição de 88.
Para manter a coerência com a direção que tenho adotado, ainda que
a declaração de voto tenha tido, na vez anterior, uma extensão mais larga,
eu estou, na conclusão, acompanhando, portanto, o eminente Relator,
mantendo essa perspectiva de que o interesse predominante aqui é o
consumerista, logo há uma atribuição do poder ou da faculdade
legislativa concorrente, e que esse Estado, ente da Federação, fez a sua
opção legislativa. Entendo que, neste aspecto, o Estado do Rio de Janeiro,
ao proclamar essa sua competência legislativa, por meio desta lei
estadual, não invadiu a matéria atinente, nesse caso, ao direito comercial.
Ressalvo mais uma vez que um conjunto de direitos e garantias
constitucionais, entre eles a livre iniciativa, parece-me assegurado. E
determinados limites que coloco, ao contrário de infirmá-los, reafirmam
exatamente esses direitos e essas garantias, nada obstante estabeleçam
alguns limites em homenagem a interesses também legítimos que estão
na Constituição, dentre eles o direito do consumidor.
Portanto, irei juntar a declaração de voto, Senhora Presidente, e
acompanho o eminente Relator.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 907 RIO DE JANEIRO
VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Trata-se de ação direta de
inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar em face da Lei
estadual 2.130/1993 do Rio de Janeiro. O argumento central da presente
ação, que resulta da conversão de uma reclamação constitucional, é o de
que, em medida cautelar, esta Suprema Corte já declarou a
inconstitucionalidade de norma de conteúdo idêntico à norma ora
impugnada.
A presente controvérsia não é inédita nesta Suprema Corte,
exigindo, mais uma vez, que se dê resposta sobre a classificação do
conteúdo de legislação estadual, de forma a invocar-se, ou não,
competência privativa da União ou competência concorrente da União,
dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre determinadas
matérias.
A norma estadual impugnada, ao contrário do que afirma a parte
autora, regula a prestação de serviços, estatuindo obrigações e
responsabilidades no contexto da regulação das relações de consumo,
sendo, portanto, matéria inserida no âmbito de competência concorrente,
nos termos do art. 24, V e VIII, da Constituição da República.
Resta nítido, portanto, como primeira premissa aqui posta, que se
trata de legislação regulamentadora de relações de consumo, porquanto
mesmo diante de uma análise menos verticalizada, em termos de
compreensão hermenêutica, já é possível chegar à conclusão de que se
consubstancia em norma concretizadora da proteção ao consumidorcliente de supermercado.
A repartição de competências é característica fundamental em um
Estado federado para que seja protegida a autonomia de cada um dos
seus membros e, por conseguinte, a convivência harmônica entre todas as
esferas, com o fito de evitar a secessão. Nesta perspectiva, esta
distribuição pode se dar em sentido horizontal ou vertical, levando em
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conta a predominância dos interesses envolvidos.
Repartir competências compreende compatibilizar interesses para
reforçar o federalismo em uma dimensão realmente cooperativa e difusa,
rechaçando-se a centralização em um ou outro ente e corroborando para
que o funcionamento harmônico das competências legislativas e
executivas otimizem os fundamentos (art. 1º) e objetivos (art. 3º) da
Constituição da República.
Nesse contexto, a proteção ao consumidor, em sentido mais amplo,
está em sintonia com a proteção à livre iniciativa e à ordem econômica,
resguardando o direito fundamental da propriedade e de sua função
social, no modelo de Estado Social e Democrático de Direito.
Ao construir uma rede interligada de competências, o Estado se
compromete a exercê-las para o alcance do bem comum e para a
satisfação dos direitos fundamentais. E nesse contexto, é necessário
avançar do modo como a repartição de competências há tempos é lida a
partir de um modelo estanque que se biparte no sentido horizontal ou
vertical, ou ainda, em competência legislativa ou administrativa para um
modelo em que o princípio informador seja a máxima efetividade dos
direitos fundamentais como critério de distribuição destas competências.
E não se está aqui a afirmar que a sistemática de repartição de
competências não seja relevante para o Estado Federal brasileiro, mas não
pode ser visto como único princípio informador, sob pena de resultar em
excessiva centralização de poder na figura da União.
E esta centralização leva a que Estados, Distrito Federal e
Municípios, embora igualmente integrantes da República Federativa do
Brasil, conforme comando normativo disposto no art. 1º, da Constituição
da República, tenham suas respectivas competências sufragadas,
assumindo um papel secundário na federação brasileira, contrariamente
ao determinado pelo Texto Constitucional.
Determinando-se a igualdade e equilíbrio entre os entes federativos,
a Constituição ressalta a necessidade de maximização do exercício destas
competências para que o Estado cumpra seu desiderato de pacificação e
satisfação social. É este novo olhar que se propõe a partir da ordem
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inaugurada pela Constituição Federal de 1988. Uma mirada voltada para:
a otimização da cooperação entre os entes federados; a maximização do
conteúdo normativo dos direitos fundamentais; o respeito e efetividade
do pluralismo com marca característica de um Estado Federado.
E nesses múltiplos olhares, o meu direciona-se para uma
compreensão menos centralizadora e mais cooperativa da repartição de
competências no federalismo brasileiro. Assim sendo, partindo da
premissa de que a norma impugnada insere-se no âmbito do direito do
consumidor, entendo caracterizada a competência concorrente fixada no
art. 24, V e VIII, da Constituição Federal, para compreender a legislação
local protetiva, ora questionada, como densificação da proteção das
relações de consumo e do próprio usuário-consumidor.
Diante do exposto, por rejeitar, tanto o argumento da competência
privativa da União, quanto o argumento da ofensa aos direitos
fundamentais invocados (especialmente a livre iniciativa), julgo
IMPROCEDENTE o pedido desta ação direta de inconstitucionalidade.
É como voto.

3
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13370022.

Supremo Tribunal Federal
Antecipação ao Voto

Inteiro Teor do Acórdão - Página 23 de 52

01/08/2017

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 907 RIO DE JANEIRO
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
eu também aqui, retomando as ideias anteriores, vou pedir todas as
vênias para divergir do eminente Relator pelas mesmas razões do nosso
debate anterior.
Existem, Presidente, dois grandes sistemas econômicos praticados
no mundo, a meu ver; um de economia planificada, em que as principais
decisões são tomadas pelo Estado com grande restrição à iniciativa
privada, que é o modelo socialista. E um outro de economia
descentralizada, em que os agentes econômicos é que tomam livremente
as suas decisões quanto a preço e quanto aos serviços que são ofertados.
Esse é o modelo de livre iniciativa. Acho que esse é o modelo que foi
escolhido expressamente pelo constituinte brasileiro, e está inscrito no art.
1º, IV, como um dos fundamentos da República, a livre iniciativa.
De modo que eu não acho que, num modelo de livre iniciativa, possa
caber legitimamente ao Estado decidir se vai ter empacotador ou não vai
ter empacotador no supermercado. Num sistema de economia aberta,
quem vai decidir se vai ter empacotador ou não vai ter empacotador é o
mercado de livre concorrência. Se há demanda por empacotador, o
concorrente vai colocar empacotador, agora o Estado...
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Vossa Excelência me
permite?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Claro!
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A experiência no
exterior indica que, em muitos países, há mercados que se notabilizam
exatamente por nem oferecer pacote para que você junte o produto e
coloque em caixas, evitando uma sobreoneração decorrente do
empacotamento formal e tudo mais. Na verdade, passa a ser mais uma
iniciativa amiga do meio ambiente, que não vai gerar plásticos e coisas do
tipo.
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Lembro que na Alemanha há um grupo que cresceu
assustadoramente chamado ALDI, que se notabilizava por produtos
baratos e não oferecimento de nada disso que é tradicional para os
mercados. Por quê? Porque era uma opção de atingir um dado
consumidor com a livre iniciativa. A mim me parece que isso tem que
ficar muito claro no sistema.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Nos Estados Unidos, por
exemplo, há caixas em que o próprio consumidor passa o produto,
verifica o preço, e tem, ao lado, sacos que ele coloca as mercadorias, passa
o cartão de crédito e vai embora.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Nessa mesma linha, se
me permite, eu acabei de constatar em Londres, em todos os
supermercados em que entrei, há caixas alternativos onde não há
presença humana nem para o cálculo nem para o pagamento, a própria
máquina oferece o troco e o consumidor retira as mercadorias, inclusive
nas mãos se quiser, se não tiver onde colocá-las e se não optar pela
compra de uma sacola plástica no momento.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu devo
dizer, a bem da verdade, que, quando há a opção entre a máquina e a
pessoa, eu prefiro a pessoa. Eu gosto de dar boa-tarde e receber ensacado,
mas dizer que isso é uma obrigação do comerciante me parece... quer
dizer, o Estado pode e deve interferir na economia pelos fundamentos
constitucionais que legitimem essa intervenção. E eu não vejo
fundamento constitucional que legitime determinar que haja
empacotador.
Portanto, pedindo todas as vênias, eu penso que aqui também há
não uma questão, a meu ver, de competência e de interferência com o
Direito do Trabalho, acho que é uma questão, tal como na anterior, de
livre iniciativa.
Portanto e por esse fundamento, pedindo vênia ao Ministro
Alexandre de Moraes e ao Ministro Luiz Edson Fachin, eu estou abrindo
a divergência, portanto, Presidente, e considerando inconstitucional a lei.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 907 RIO DE JANEIRO
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO:
1.
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar,
convertida em ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela
Confederação Nacional do Comércio – CNC, em face da Lei nº 2.130/1993,
do Estado do Rio de Janeiro, que "torna obrigatória a prestação de serviços de
empacotamento
nos
estabelecimentos
comerciais
autodenominados
supermercados". A Lei em questão possui o seguinte teor:
Art.
1º
Os
Estabelecimentos
Comerciais
autodenominados de Supermercados, sediados ou com filiais
no Estado do Rio de Janeiro, terão que prestar serviço de
empacotamento dos produtos comercializados nos mesmos.
Parágrafo único - Entende-se, por EMPACOTAMENTO, o
serviço prestado por funcionário do estabelecimento, que terá
como função principal a de EMPACOTADOR, de colocar, em
sacolas, os produtos que forem adquiridos pelos clientes.
Art. 2º - O descumprimento desta Lei acarretará as
seguintes penalidades:
I - Multa de 10 a 100.000 UFERJs;
II - Interdição do Estabelecimentos.
Art. 3º - Os estabelecimentos, citados, terão prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data da publicação da presente Lei,
para adequarem seus quadros de pessoal às normas aqui
contidas.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

2.
A requerente afirma que já havia proposto ação direta de
inconstitucionalidade para impugnar a Lei nº 1.914/1991, também do
Estado do Rio de Janeiro, de conteúdo praticamente idêntico, que
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obrigava “os supermercados e empresas congêneres a manter pelo menos um
funcionário em cada máquina registradora, com a atribuição de acondicionar as
compras ali efetuadas, sob pena de pesada multa” (ADI 669, Rel. Min. Octavio
Gallotti). Segundo a requerente, após o deferimento da liminar na ADI
669, para suspender a execução daquele diploma legal, “a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro elaborou nova lei, com o mesmo comando
daquela cuja incidência foi suspensa, ou seja, a Lei nº 2.130, de 16 de junho de
1993”. Diante disso, a CNC ajuizou reclamação, alegando desrespeito à
autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.
3.
O Min. Sepúlveda Pertence, no exercício eventual da
Presidência, converteu a reclamação em ação direta de
inconstitucionalidade, determinando a retificação da inicial. Ademais,
deferiu a medida cautelar, ad referendum do Plenário, para suspender a
eficácia da Lei estadual nº 2.130/1993, reportando-se aos fundamentos
lançados no acórdão proferido na ADI 669 1. O Plenário referendou a
medida cautelar, destacando que “havendo substancial similaridade entre a
Lei nº 1.914/91 e a Lei nº 2.130/93, como acima demonstrado, é de se reconhecer,
com base no expendido por ocasião do julgamento da ADI nº 669, Relator
Ministro OCTÁVIO GALLOTTI, a relevância da questão em face dos arts. 22, I
e parágrafo único, e 24, §3°, da Constituição Federal”2.
1

Argüição de inconstitucionalidade de norma estadual que obriga "as organizações
de supermercados e congeneres a manterem pelo menos um funcionário, por cada maquina
registradora, cuja atribuição seja o acondicionamento de compras ali efetuadas" (Lei n. 1.91491, do Rio de Janeiro). Relevância da fundamentação do pedido, deduzida perante os artigos
22, I e paragrafo único e 24, paragrafo 3., da Constituição Federal. Perigo da demora
caracterizado pelo elevado montante da multa estipulada para o caso de descumprimento da
obrigação. (ADI 669, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 20.03.1992).

2

EMENTA: LEI N. 2.130, DE 16 DE JUNHO DE 1993, DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SUA EFICACIA MANIFESTADO POR MEIO DE
RECLAMAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE REPRODUÇÃO DE LEI
ANTERIOR (N. 1.914, DE 1991), DA MESMA UNIDADE FEDERADA, CUJOS EFEITOS
FORAM SUSPENSOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA ADI N. 669. Reclamação
convertida em ação direta de inconstitucionalidade, na forma de precedentes do STF (ADI N.
864, relator Ministro MOREIRA ALVES), com deferimento de nova cautelar, face a
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4.
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro –
ALERJ manifestou-se pela improcedência do pedido. Argumentou, em
síntese, que “no exercício da competência suplementar, o Estado do Rio de
Janeiro legislou sobre Direito do Consumidor (Const. Da Rep., art. 24, §2° c/c
art. 24, V)”. Portanto, “a norma impugnada na presente ação direta visa, por
força de uma situação presente em todo o Estado, proteger os consumidores,
clientes dos supermercados e similares, do desconforto gerado pela inexistência de
serviço de empacotamento de mercadorias lá adquiridas”. A Advocacia-Geral
da União defendeu a extinção da ADI sem resolução do mérito, porque
não se atendeu ao despacho determinando a retificação da inicial. No
mérito, a AGU reportou-se aos argumentos defendidos pela ALERJ.
5.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo
conhecimento da ADI, já que houve o recebimento da reclamação como
tal, retificando-se a autuação. No mérito, defende a PGR que “a Lei n°
2.130/93, do Estado do Rio de Janeiro, afigura-se contrária à regra do art. 22, I,
da Constituição da República, que determina serem de competência privativa da
União as leis acerca de direito comercial e do trabalho”, ao criar uma obrigação
de contratação de empacotadores. Aduz, ainda, que a presença de
empacotador em supermercados não seria um fator de proteção ao
consumidor, a atrair a competência legislativa estadual. Afirma, por fim,
que a lei estadual contém “aparente afronta ao princípio da liberdade de
contratar, o qual constitui um dos desdobramentos do princípio da livre
iniciativa previsto no art. 170, caput, da Constituição da República”.
6.
Em relação ao conhecimento da ADI, independentemente
da retificação da petição inicial, são perfeitamente compreensíveis a
controvérsia e a pretensão da requerente, relacionadas à invalidade da Lei
estadual nº 2.130/1993 frente à Constituição. Além disso, não houve
prejuízo ao contraditório, já que tanto a ALERJ quanto a AGU puderam
defender com desenvoltura a constitucionalidade das normas
subsistencia das razoes determinantes da provisoria privação dos efeitos da lei reproduzida.
Medida liminar deferida.
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impugnadas. Ademais, a requerente anexou à sua petição cópia da inicial
da ADI 669, precursora da reclamação, que contém toda a argumentação
necessária para o julgamento do mérito. Portanto, extinguir a ADI sem
resolução do mérito, como sugeriu a AGU, seria uma violação à
instrumentalidade processual, fazendo prevalecer a forma sobre o
conteúdo.
7.
Quanto ao mérito, assiste razão à requerente. Acerca do
vício formal, toda e qualquer obrigação imposta a agentes privados
acabará produzindo, direta ou indiretamente, impactos sobre a atividade
empresarial ou de ordem trabalhista. Sendo assim, não vislumbro, a
princípio, usurpação da competência legislativa privativa da União,
prevista no art. 22, I, da Constituição. Também não me parece ser o caso, a
princípio, de evidente invasão da competência dos Municípios para
legislar sobre assuntos de interesse local, tal como disposto no art. 30, I,
da CF/88, de que é exemplo a competência para disciplinar o horário de
funcionamento de estabelecimentos comerciais3. Assim, eu estaria
disposto a reconhecer a competência do Estado na matéria, com base no
art. 24, V, ou mesmo com base no art. 25, §1°, da Constituição, tal como
destaquei em meu voto na ADI 4.862, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
18.08.2016, envolvendo fixação de parâmetros sobre a cobrança de
estacionamento4.
3

Dispõe a Súmula Vinculante 38: ““É competente o Município para fixar o horário de
funcionamento de estabelecimento comercial”.

4

Sobre a questão da competência para legislar, assim manifestei-me naquela
oportunidade: “Presidente, não desconheço - e foi citada pelo eminente Ministro Relator - a
jurisprudência tradicional do Supremo, sobretudo quanto às leis estaduais que proíbem a cobrança de
estacionamento. Aqui, não se trata propriamente da proibição da cobrança de estacionamento e, sim,
do estabelecimento de alguns parâmetros. De modo que, na linha do que temos discutido de flexibilizar
um pouco o reconhecimento de competências estaduais, eu não me animaria a considerar a lei
formalmente inconstitucional. Eu acho razoável o ponto de vista, aqui já bem professado pelo Ministro
Luiz Edson Fachin, de que esta pode ser considerada uma questão de consumo, porém tenho problemas
quanto à lei do ponto de vista material, porque penso que ela estabelece um tipo de controle de preços
que, claramente, viola o princípio constitucional da livre iniciativa”.
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8.
No entanto, verifico que a Lei nº 2.130/1993, do Estado do
Rio de Janeiro, padece de vício material. Isso porque a restrição ao
princípio da livre iniciativa, protegido pelo art. 170, caput, da
Constituição, a pretexto de proteger os consumidores, não atende ao
princípio da proporcionalidade nas suas três dimensões: (i) adequação;
(ii) necessidade; e (iii) proporcionalidade em sentido estrito. Com efeito,
em primeiro lugar, conforme destacado pela PGR em seu Parecer, a
simples presença de um empacotador em supermercados não é uma
providência que aumente a proteção dos direitos do consumidor, mas sim
uma mera conveniência em benefício de eventuais clientes. Ou seja, a
medida imposta demonstra-se incapaz de atingir ao fim a que
alegadamente se propõe, tornando-a inadequada.
9.
Em segundo lugar, não se trata de serviço indispensável ou
que não possa ser satisfatoriamente substituído pela mecanização. De
modo que, no mínimo, existe medida menos gravosa do que a obrigação
de contratar um empregado ou um fornecedor de mão de obra
exclusivamente com essa finalidade, tal como exigido no art. 1º, par.
único, da Lei atacada. Por fim, em terceiro lugar, as penalidades de multa
de até 100.000 UFERJ5 e interdição do estabelecimento são
desproporcionais em sentido estrito se comparadas ao conforto gerado
pelo empacotamento de mercadorias, eis que capazes de inviabilizar um
supermercado de pequeno ou médio porte.
10.
Nos países que, a exemplo do Brasil, adotam como um dos
fundamentos da República a livre-iniciativa (CF, art. 1º, IV), a regra é que
as decisões sobre comportamentos econômicos sejam tomadas
5

De acordo com o art. 81, §1°, da Lei estadual n° 2.657/1996, 1 UFERJ corresponde a
44,2655 UFIR. A UFIR-RJ, que sucedeu a UFIR no Estado do Rio de Janeiro, equivale a R$
3,1999 (art. 2º, do Dec. nº 27.518/2000, c/c art. 1º, Res. SEFAZ nº 1.048/2016), para o ano de
2017. Assim, 1 UFERJ, nos dias atuais, equivale a cerca de R$ 141,64. Portanto, 100.000 UFERJ
são aproximadamente R$ 14.164.000,00 (quatorze milhões cento e sessenta e quatro mil
reais).
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descentralizadamente,
por
indivíduos
e
empresas,
e
não
centralizadamente pelo Estado. Por certo o Estado pode intervir na
economia para a realização de variados fins constitucionais. Todavia,
assegurar o empacotamento de produtos em supermercados não
preenche tal requisito. Esse serviço – que pode ser, ou não, colocado à
disposição dos clientes – deve ficar sujeito às leis de mercado. A livre
iniciativa e a liberdade de concorrência são, por si só, capazes de resolver
eventuais disputas comerciais envolvendo essa questão, prestigiando
aqueles estabelecimentos que oferecem maior comodidade aos seus
clientes.
11.
E a experiência empírica confirma este entendimento: vejase que a lei estadual em comento teve a sua eficácia suspensa há quase 25
anos, no já longínquo ano de 1993, sem que se tenha notícia de violação
aos direitos do consumidor exclusivamente em virtude da ausência de
empacotadores. Por fim, não se deve duvidar que o custo do serviço de
empacotamento será imediatamente repassado para o preço das
mercadorias, em prejuízo aos consumidores. Não há, portanto, razão para
revogar a liminar concedida pelo Min. Sepúlveda Pertence.
12.
Diante de todo o exposto, voto pela procedência da
presente ação direta, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº
2.130/1993, do Estado do Rio de Janeiro, confirmando-se a liminar
deferida pelo Min. Sepúlveda Pertence. Proponho a fixação da seguinte
tese: “É inconstitucional a lei estadual que impõe a existência de serviço de
empacotamento em supermercados, sob pena de multa e interdição de
estabelecimento, por violação ao princípio da livre iniciativa”.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 907 RIO DE JANEIRO

ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente, se
Vossa Excelência me permite, apenas em relação a um trecho referido
pelo Ministro Luís Roberto Barroso no voto. Eu entendo que essa
distinção de dois modelos econômicos - que era própria do século XIX e
do primeiro meado do século 20 - não se coloca em relação a um conjunto
de economias que se apresentam, porque, se fosse assim, teríamos
dificuldade, por exemplo, de localizar a Alemanha dos dias atuais. No
começo dos anos de 1960, a lei que trata do parcelamento do solo na
Alemanha, denominada de Grundstückverkehrsgesetz, e que teve a sua
constitucionalidade apreciada pelo Tribunal Constitucional alemão,
permitiu que o Estado alemão - capitalista e, portanto, nessa dimensão de
compreensão do mercado e de uma sociedade aberta - pudesse definir
determinadas circunstâncias atinentes à melhor produtividade de certas
zonas rurais, especialmente do norte da Alemanha e entorno, dentre
outras, da cidade-estado de Hamburgo.
Portanto, ao votar na direção que votei, não acolho esta dicotomia,
que me parece inaplicável ao caso concreto, e, obviamente, subscrevo como já disse e repito - o respeito constitucional que se há de ter - até
porque é programa da Constituição e, ademais, também é da minha
percepção pessoal - à livre iniciativa e à ausência de um Estado
paternalista na ordem econômica, que foi a opção que o legislador
constituinte fez.
Neste caso - como disse e repito -, o que está no pano de fundo não
me parece que seja esse debate, e sim a atribuição de competência.
Portanto, aqui, tenho uma percepção um pouco distinta da divergência e
creio que, guardadas as proporções, não há um oceano separando as
minhas visões e as do Ministro Barroso.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu penso
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muito parecido também. Na verdade, a grande vitória do socialismo e do
marxismo foi ter modificado, de maneira profunda, a face do capitalismo,
porque, antes do avanço do pensamento socialista, você tinha um
capitalismo e uma livre iniciativa profundamente desumanos no
tratamento ao trabalhador e à desigualdade.
Portanto, eu nem considero que tenha havido uma derrota histórica
de muitas dessas ideias, elas se incorporaram ao modo como se pratica o
capitalismo hoje, com direitos sociais, com direitos dos trabalhadores,
com direito de greve. E acho, no exemplo dado pelo Ministro Fachin, que
uma das hipóteses que legitima a intervenção estatal é, precisamente, a
promoção da igualdade, eventualmente na redistribuição de terras e na
ocupação do solo urbano, de modo que estamos de pleno acordo. Porém,
eu acho que subsiste, da ideia de livre iniciativa e de capitalismo, este
binômio livre iniciativa-propriedade privada, temperados como sejam.
Acho que a restrição à livre iniciativa e à propriedade privada tem que se
dar pelos fundamentos constitucionais. E eu acho que obrigar o
supermercado a ter empacotador não está abrigado por fundamento
constitucional. Portanto, acho que é uma opção por uma decisão
centralizada pelo Estado numa matéria em que, idealmente, ela deve ser
descentralizada, para a decisão ser tomada pelos agentes econômicos.
De modo que nós não temos uma divergência. A livre iniciativa e o
capitalismo são profundamente temperados, hoje em dia, por
preocupações sociais cuja origem está no socialismo. Porém, acho que
subsiste uma distinção essencial entre dois modelos. Num modelo, você
permite aos agentes econômicos a livre tomada de decisões e a
propriedade privada e, no outro modelo, você tem uma centralização
dessas decisões e profunda restrição à propriedade privada.
Acho que, historicamente, ainda há essa dualidade. O modelo
brasileiro é de um capitalismo com uma vertente social importante. Eu
mesmo acho que o trinômio sobre o qual deve se assentar o Estado
brasileiro, com base na Constituição, são democracia, livre iniciativa e
justiça social, mas eu não acho que o empacotador promova nenhum
desses fins.
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O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR) Presidente, por favor, em primeiro lugar, nem o meu voto, acho que,
obviamente, nem o voto do Ministro Edson Fachin, nenhum dos votos
declarou constitucional a figura do empacotador - que fique claro -, mas,
sim, a prestação de um serviço dentro do ramo do direito do consumidor,
não se colocando aqui, com a devida vênia do Ministro Barroso, a questão
socialista/capitalista, até porque das várias críticas ou elogios que já me
fizeram, socialista nunca foi um deles. Se nós fôssemos deixar à livre
iniciativa e ao mercado, como se referia o Ministro Barroso, disciplinar as
relações de supermercado, nós, com certeza, teríamos um atendimento ao
público muito pior do que temos hoje. E essa questão que se coloca - só
para reafirmar o embasamento do voto - é exatamente a questão de
competência. Se não fosse permitido ao Estado, dentro dos princípios que
regem a livre iniciativa no Brasil - o art. 170 é muito claro, condicionando
a livre iniciativa -, se não fosse permitido ao Estado exigir uma
ponderação no exercício da livre iniciativa, nós teríamos que declarar
inconstitucionais também as caixas para gestantes, para idosos, porque
isso é uma obrigação imposta à livre iniciativa. E tenho a absoluta certeza
de que nenhum supermercado no Brasil teria adotado esses caixas se não
fosse por imposição não só social, mas para a dignidade da pessoa. Só
faço essa ressalva.
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VOTO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhora Presidente,
fazendo a leitura do voto do eminente Relator, a quem eu cumprimento
pela beleza do trabalho, verifico que Sua Excelência ressalva
expressamente o que alguns de nós também aqui destacaram no que diz
respeito à opção, eventual e legítima, dos estabelecimentos pela
implementação de tecnologias de autoatendimento modernas, capazes de
trazer grandes benefícios ao fluxo de saída dos supermercados
conhecidos em localidades estrangeiras. Ou seja, há a possibilidade, sim,
parece-me, de um empresário optar por abrir um estabelecimento
comercial com autoatendimento exclusivo. Essa colocação, digamos
assim, segue na linha do que seria uma inconstitucionalidade material da
lei, e não da inconstitucionalidade formal. O que eu depreendo do voto
do eminente Relator? E, para melhor explicitação, eu tenho que fazer a
leitura da lei, até porque são só três dispositivos – é bem rápido, Senhora
Presidente.
Veja bem o que esta lei, de 1993, diz:
“Art.
1º
Os
Estabelecimentos
Comerciais
autodenominados de Supermercados, sediados ou com filiais
no Estado do Rio de Janeiro, terão que prestar serviço de
empacotamento dos produtos comercializados nos mesmos.”

Ou seja, estabelece a obrigação de que os produtos sejam
empacotados e, no parágrafo único, diz o que se entende por
empacotamento:
“[...] o serviço prestado por funcionário
estabelecimento que terá como função principal [...].”

do

Isto é, define o conteúdo ocupacional do cargo, da função
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desenvolvida:
“[...] a de empacotador, de colocar, em sacolas, os
produtos que forem adquiridos pelos clientes.”

Ou seja, se botar em caixa não é empacotamento, é colocar em
sacolas.
“Art. 2º O descumprimento dessa lei acarretará as
seguintes penalidades:”

Aí estabelece multa e interdição.
E, no art. 3º, estabelece o prazo de trinta dias para adequação dos
seus quadros de pessoal às normas aqui contidas.
O eminente Relator conclui pela inconstitucionalidade formal
exclusivamente do parágrafo único, porque se diz que o empacotador há
de ser empregado. Então, argumenta o eminente Relator que nada
impediria que fosse um terceirizado, que nada impediria que fosse um
serviço até de...
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR) Um serviço mecânico, como existe, por exemplo, em Miami, Nova Iorque:
você paga na máquina e tem a caixa ao lado. Isso é o fornecimento no
serviço de empacotamento.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - E, aí, fico com
dificuldade de não acompanhar a divergência aberta pelo Ministro Luís
Roberto quando diz que essa imposição ao empresário – de fornecimento
do serviço de empacotamento – afronta o princípio da livre iniciativa, ou
seja, está eivado de inconstitucionalidade material.
Então, com todas as vênias, compreendendo as posições, embora eu
acolha e tenha a mesma linha de entendimento, tanto do Ministro
Alexandre, quanto do Ministro Fachin, e do próprio Ministro Luís
Roberto, como ele já afirmou, no sentido do fortalecimento da
competência concorrente dos Estados, eu não vejo aqui, repito, com o
maior respeito, como não concluir pela inconstitucionalidade da lei
2
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impugnada. E, por isso, acompanho a divergência, pedindo vênia ao
Ministro Relator.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhora Presidente, ilustre
representante do Ministério Público, senhores advogados e membros da
Corte, dentre as liberdades consagradas na Constituição está exatamente
o exercício livre de qualquer atividade econômica. De sorte que é
excepcional a intervenção estatal nessa liberdade preconizada pelo art.
170, parágrafo único, da Constituição Federal.
E, nessa matéria, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade
até de enfrentá-la especificamente no precedente do Ministro Octavio
Galloti, na ADI 669. A ementa do aresto é bem expressiva com relação à
adequação ao caso concreto.
Assim se assentou:
"Argüição de inconstitucionalidade de norma estadual que
obriga 'as organizações de supermercados e congeneres a manterem
pelo menos um funcionário, por cada maquina registradora, cuja
atribuição seja o acondicionamento de compras ali efetuadas' (Lei n.
1.914-91, do Rio de Janeiro). Relevância da fundamentação do pedido,
deduzida perante os artigos 22, I e paragrafo único e 24, paragrafo 3.,
da Constituição Federal. Perigo da demora caracterizado pelo elevado
montante da multa estipulada para o caso de descumprimento da
obrigação."

Então, suspenderam essa lei que obrigava o empacotamento. E, por
outro lado, não bastasse essa jurisprudência que está de acordo com o
parágrafo único do art. 171, evidentemente que impor a presença de
funcionários, modificando, digamos assim, a estratégia operacional do
estabelecimento que vai optar por um mecanismo muito mais célere em
que o próprio consumidor empacota suas compras, paga a conta
imediatamente na máquina, é algo que efetivamente viola essa liberdade
do exercício da atividade comercial livre. E, portanto, fere a livre
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iniciativa, porque o exercício livre do comércio é um dos cânones
decorrentes da livre iniciativa.
De sorte que eu também, pedindo vênia, Senhora Presidente, julgo
procedente a ação direta de inconstitucionalidade.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora
Presidente,
primeiro,
gostaria
de
dirigir-me
ao
professor
constitucionalista Roberto Barroso e dizer que, pessoalmente, entendo
que não existem só duas possibilidades de atuação do Estado, seja uma
dirigida na vertente do socialismo e outra na do liberalismo.
E digo isso entendendo claramente que, tendo em conta a
exiguidade do tempo, Sua Excelência fez até uma simplificação do
riquíssimo pensamento que o caracteriza.
Mas apenas queria dizer que hoje, tanto na academia quanto na
política, já se cogita de uma terceira via. Um dos grandes expoentes dela
foi, nada mais, nada menos, do que o Presidente dos Estados Unidos Bill
Clinton, sua esposa Hillary Clinton, e Tony Blair, que capitanearam, como
todos nós sabemos, dois dos maiores países capitalistas do mundo: os
Estados Unidos, de um lado, e o Reino Unido, de outro.
Essa corrente de pensamento que defende a terceira via propugna
pelo "Estado necessário", em que a interferência não seja máxima, como
no socialismo, nem mínima, como no liberalismo. Ela defende, entre
outros pontos, a responsabilidade fiscal do Estado, o combate à miséria,
uma carga tributária proporcional à renda, o Estado sendo responsável
pela segurança, saúde, educação, previdência, consumo e meio ambiente.
Portanto, eu acho que há um espaço muito grande de atuação do Estado e
que está constitucionalmente contemplado, com a devida vênia.
Eu sei que esta matéria que nós estamos debatendo agora é
extremamente ingrata, porque nós estamos em um plano fronteiriço.
Estamos quase que invadindo a livre iniciativa, que é preconizada pela
Constituição, mas que também sofre temperamentos com outros valores,
notadamente, a defesa do meio ambiente, do consumidor etc.
Aqui, para guardar a coerência, até mais para fins didáticos e
pedagógicos, eu vou pedir vênia para me alinhar à posição do eminente
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Ministro Alexandre de Moraes e, também, agora enunciada pelo Ministro
Luiz Edson Fachin, para entender e atender a realidade em que vivemos
no Brasil neste momento histórico. Não vivemos na Inglaterra, nem na
Alemanha, em que existem caixas automáticos que funcionam
perfeitamente bem. Eu me permito até usar uma linguagem um pouco
mais coloquial, para atender ao interesse daqueles que nos assistem:
Quem vai a um supermercado hoje sabe o sofrimento do consumidor,
quando passa pelo caixa e tem que empacotar os produtos que adquiriu.
Não raro vemos senhoras de idade, gestantes, e mesmo pessoas mais
capazes fisicamente lutando para empacotar, sendo empurrados pelo
consumidor seguinte. E a fila vai se adensando, exatamente porque o
supermercado não coloca à disposição dos consumidores mais caixas e
pessoas que devam auxiliá-los no sentido de dar conta dos produtos que
foram adquiridos.
Esse é um aspecto importante que deve ser observado. Nós estamos
realmente em um estágio do capitalismo brasileiro em que, infelizmente,
os empresários procuram levar vantagens, e, nesta época de crise
econômica, estão cortando a mão de obra em detrimento do consumidor.
Queria também ressaltar um outro aspecto. Eu conheço a Inglaterra.
Todos nós conhecemos, mas eu conheço talvez com um pouco mais de
detalhes, porque eu tenho um filho que advoga lá há muitos anos, é
solicitor naquele país. Lá tudo funciona às mil maravilhas, inclusive os
caixas. Mas queria também relatar uma experiência um pouco traumática
que sofri agora nesse recesso de julho, em que fui dar uma palestra na
Universidade de Coimbra e depois fui honrosamente convidado para dar
outra na Universidade de Siena. Tive que fazer uma conexão em
Frankfurt, um dos maiores hubs aéreos do mundo, comparável talvez a
Nova Iorque, onde centenas de milhares de pessoas desembarcam
naquele importantíssimo aeroporto alemão. Eu havia perdido a conexão,
por atraso de um voo de responsabilidade de uma importante companhia
aérea, e cheguei lá preocupado, porque tinha a obrigação de, no dia
seguinte, ministrar uma palestra na Universidade de Siena.
Vossa Excelência, Senhora Presidente, não imagina a dificuldade que
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eu tive, em meio de centenas de milhares de pessoas que se deslocavam
naqueles imensos corredores, para encontrar um atendente. Só
encontrava os totens. Os totens, realmente, são de difícil manuseio para
aqueles que não têm o hábito de tratar com estes sofisticados aparelhos.
Não havia uma pessoa para dar atendimento a alguém que estava num
país estranho e que tinha perdido a conexão por culpa exatamente da
companhia aérea. Finalmente, depois de quase duas horas, encontrei uma
pessoa no balcão da companhia. Ela mal falava o alemão, mal falava o
inglês, a origem deste funcionário provavelmente era do leste europeu, e
a dificuldade de contato era muito grande. Então, depois de horas no
aeroporto, consegui obter a última conexão que me propiciaria atender ao
compromisso da Itália. Com isso, embora a automação seja importante,
ela não é fundamental, depende do emprego que se faz desta.
Encerro essa minha manifestação tanto quanto contundente, até
coloquial, e peço mais uma vez escusas por essa coloquialidade, dizendo
que esta lei foi feita para o Brasil, para atender a realidade que temos hoje
com relação ao consumidor dos supermercados, que está sendo,
infelizmente, maltratado. E isto é uma tentativa de favorecer o
consumidor, e, nesse sentido, embora seja uma legislação que possa
eventualmente tangenciar a competência privativa da União para legislar
em matéria de trabalho, em matéria de Direito Comercial, eu penso que o
interesse, nesse momento e nesse caso predominante, é o do consumidor.
Portanto, exsurge, a meu ver, a competência concorrente do Estado para
legislar em matéria de consumidor.
Acompanho o voto do eminente Relator.
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: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS
: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu sou
inteiramente a favor do Estado social, portanto, do Estado que promove
justiça social, do Estado que provê previdência, do Estado que assegura
redes sociais de proteção, política tributária redistributivista, proteção ao
trabalho. Ninguém tenha nenhuma dúvida disso, essa é minha posição.
Mas os Estados sociais - não sei se incluiria aí os Estados Unidos -, como
a Alemanha, Inglaterra, ainda assim são Estados em que o núcleo
essencial do pensamento econômico é fundado na livre iniciativa, na
propriedade privada, na competição e na inovação. Essas são
características do sistema capitalista. É claro que essas características são
atenuadas por intervenções legítimas e desejáveis do Estado. De modo
que nenhum de nós tem divergência aqui quanto a isso. Só que, e essa foi
a minha posição, esta não é uma hipótese de intervenção legítima do
Estado, porque não promove, de maneira relevante, nenhum desses
valores. E acho que a proteção do consumidor, que é importante, é um
bem jurídico constitucional, deve se dar em ponderação com a própria
livre iniciativa, para se verificar se ela é razoável ou não. E acho que o
interesse do consumidor em ter a comodidade de um empacotador não
derrota, a meu ver, a liberdade de escolha do empresário. E quem tem
que se contrapor à escolha do empresário é o seu concorrente e não o
Estado, porque esta não é uma questão associada ao núcleo fundamental
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do Direito do Consumidor, nem da Justiça social. Mas nem eu, nem o
Ministro Luiz Edson Fachin, nem o Ministro Alexandre e nem o Ministro
Ricardo Lewandowski temos divergência quanto a papéis importantes
que o Estado tem para promover justiça social, atenuar desigualdades.
Aliás, acho que esta é a principal missão do Estado: assegurar igualdade
de oportunidades às pessoas, de preferência, a meu ver, como eu penso a
vida, com educação pública de qualidade em todo o ensino básico,
começando na pré-escola, começando antes, começando na creche, depois
na pré-escola.
Portanto, nós não divergimos aqui sobre o que seja o papel do
Estado. Só que eu considerei, em boa companhia, que aqui havia uma
interferência indevida com a livre iniciativa. Porém, do ponto de vista
doutrinário, reduzido à sua a mínima expressão, você tem modelos de
livre iniciativa e modelos de não livre iniciativa. Assim é a vida.
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, também
peço todas as vênias ao Ministro Alexandre Moraes, ao Ministro Fachin e,
agora, ao Ministro Lewandowski, para acompanhar a divergência
inaugurada pelo Ministro Barroso.
Acho que, se estivéssemos a discuti-la em 93 e 94, já teríamos
dúvida. Vossa Excelência já chamou a atenção, acho que o assunto é
quase que passé, tendo em vista essa grande automatização.
Não há nenhuma dúvida no texto de que o intuito do legislador, se é
que é possível falar-se nisso, foi de fato – e aí talvez tivesse até o
embasamento filosófico justificável –, criar empregos. Tanto é que o texto
diz claramente isso:
“Art.
1º
Os
Estabelecimentos
Comerciais
autodenominados de Supermercados, sediados ou com filiais
no Estado do Rio de Janeiro, terão que prestar serviço de
empacotamento dos produtos comercializados nos mesmos.”

E aí, o parágrafo único que Sua Excelência o Ministro Alexandre está
declarando inconstitucional:
“Parágrafo único - Entende-se, por EMPACOTAMENTO,
o serviço prestado por funcionário do estabelecimento, que
terá como função principal a de EMPACOTADOR, de colocar,
em sacolas, os produtos que forem adquiridos pelos clientes.”

E aí vem a sanção no artigo 2º e segue o artigo 3º:
“Art. 3º - Os estabelecimentos, citados, terão prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data da publicação da presente Lei,
para adequarem seus quadros de pessoal às normas aqui
contidas.”
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Nenhuma dúvida de que se tratava de uma norma que queria
preservar a categoria. Sabemos inclusive do destino histórico dessas leis.
Estamos vendo esse movimento hoje, taxistas, Uber, diante dessa
evolução tecnológica.
O Ministro Alexandre tenta salvar o espírito da lei eliminando o
parágrafo único. Mas a questão parece ser muito mais profunda e tem
relação com o Direito do Trabalho e com o Direito Comercial. Imaginem,
recentemente houve – foi muito noticiado – uma decisão do TRT do
Espírito Santo, 17ª Região, que proibiu as demissões naquele Estado,
simplesmente dizendo que não haveria dispensa, independentemente da
decisão do Supremo sobre livre iniciativa. Aquele Estado acabaria por
tornar-se, caso subsistisse essa decisão, que foi revista pelo próprio
tribunal, um tipo de ilha da fantasia, um paraíso trabalhista ao contrário,
porque é claro que as empresas não gostariam de lá estar, uma vez que é
a solução venezuelana, bolivariana, em que as empresas fecham, mas não
podem dispensar os seus funcionários.
Aqui, de novo, criar-se-ia esse tipo de situação, porque as empresas
que estão articuladas nacionalmente teriam um plus no Rio de Janeiro,
porque teriam que ter uma provisão para esta situação.
Há implicações. Não se trata de uma legislação do consumidor,
porque ela passa a onerar empresas que estão organizadas
nacionalmente, a partir de um perfil comercial. Então, parece-me que isso
é grave na história.
Essa é a questão delicada – acho importante discutir – porque, por
essa via da legislação sobre o consumidor, na verdade, entramos em
outras searas: a questão do Direito do Trabalho, que é, de fato, neste caso,
o propósito.
Vejam, nem quero relativizar essa importância. Ainda ontem,
conversava com o Governador Alckmin, que dizia: "A perspectiva de
melhora da economia", mas significava... Dizia ele: "Os setores que estão
melhorando não são aqueles relevantes do ponto de vista da atividade
laboral, o que é uma preocupação. São atividades que crescem, mas não
ativam o setor de emprego". E essa é uma preocupação, hoje, mundial. A
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questão da empregabilidade – falávamos aqui –, atividades de segurança
nos aeroportos, nós vimos isso, cada vez mais desaparecem os empregos,
isso tem consequência no sistema. Tanto é que já se fala em um sistema
tributário que permita uma adequada redistribuição. Por quê? Empresas
como estamos vendo: Google, Uber e tantas outras, que não têm sequer
empregados, no sentido normal do termo, têm receita, faturamento que
extrapola os parâmetros razoáveis. Não obstante, não pagam salários, não
têm empregados. Então, isso trona-se um grande problema não só para a
empregabilidade das pessoas, mas também para a previdência. Por quê?
Como se sustenta o sistema de previdência? Deve-se pensar em um
modelo que faça verter recursos para a Previdência e sobreonere essas
empresas. Porque, de fato, com a tecnologia, elas conseguiram ganhar
muito mais, é uma brutal inovação, mas empregam pouco. Então, este é
um grave problema.
Agora, infelizmente, não se cria emprego artificialmente. Lembrome, para falar de experiências, da antiga República Democrática Alemã.
Eles produziram, até o final, em 1989 e 90, um carro célebre, chamado
LADA, era um FIAT dos anos 50, que foi sendo fabricado. Quando a
situação na Alemanha chegou ao quadro de explosão, então, se soube
como funcionava, as televisões passaram a entrar lá, e os carros... Todo
mundo sabe que, para ter um carro, na Alemanha oriental, era preciso
entrar numa brutal fila, não se produziam carros com a dinamicidade do
sistema ocidental. Lá havia a determinação do direito ao emprego,
direito ao trabalho, na Constituição. Como se cumpria mais ou menos
essa exigência constitucional? Criando os empregos ficticiamente,
simulando que se pagava. Então, nessa fábrica LADA, uma peça era
conduzida até a outra, numa roldana, em que o sujeito carregava. Vejam,
o empregado alemão, criativo como é, fazendo esse tipo de trabalho,
montando um carro manualmente porque tinha o direito ao trabalho. É
algo indescritível, foi isso que o socialismo produziu, o socialismo real,
essa realidade.
Então me parece que esta é uma questão realmente muito séria,
estamos condenados a discutir este tema. De fato, este é o grande
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problema: quer dizer, cada inovação tecnológica... Veja quantos
empregados tinham as instituições bancárias, até dez anos, até quinze
anos. Os bancários que conhecemos de outras eras, no interior, então,
falar que alguém era empregado do Banco do Brasil, Ministro Fux,
significava, na verdade, um status de classe média alta. Vejam o que
aconteceu. Vejam que todos nós, muitos de nós, já fazemos as transações
bancárias sem contato humano. Quem é que fica, hoje, em um caixa? Na
fila? Ninguém mais fica. As transações são feitas a partir do computador.
Então, claro que isto liquida com o sistema. Aí, esses dias me ocorreu uma
informação, e há outros problemas! O Bradesco, hoje – um dos maiores
bancos do Brasil –, tem sessenta mil empregados, porquato fez um
enxugamento na área bancária propriamente dita, mas tem, em
contradição, dezoito mil seguranças empregados ou terceirizados por
conta da insegurança em nossa vida. As explosões de caixas e coisas do
tipo.
Então, me parece que aqui, de fato, temos um grande problema.
Teremos que discutir isso. É inevitável, não só para ter atividades que
permitam incentivar políticas públicas que empreguem pessoas. Isso é
fundamental, a questão da dignidade da pessoa humana. A Constituição,
quando define a ordem econômica – o Ministro Fachin já apontou –, na
verdade, coloca uma série de pressupostos. A livre iniciativa, mas
também a dignidade da pessoa humana. A ideia de uma busca do
emprego. Então, isso precisa ser discutido.
O grave problema da Previdência Social – todos sabemos –, no atual
modelo, está lastreado na tributação dessa relação de trabalho. Na
medida em que isso evapora ou diminui... Quer dizer, como essas
grandes empresas, megaempresas, vão participar da sustentação do
Sistema de Previdência Social? São grandes desafios, portanto, que estão
se colocando.
Mas, no caso específico, a mim me parece que, de fato, o legislador
do Rio de Janeiro tentou – talvez até é boa intenção, inequívoca – manter
essa atividade. Mas geraria uma série de problemas, inclusive, talvez,
sobreonerando o consumidor do Rio de Janeiro, porque, como não existe
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almoço nem jantar grátis, é óbvio que essas empresas colocariam lá um
pedaço do seu custo adicional, no Rio de Janeiro, para o cálculo do valor
que estava sendo aqui colocado.
Então, isso reflete no Direito do Trabalho, reflete no Direito
Comercial, reflete no Direito Civil.
Acompanho, portanto, o Ministro Barroso.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, a Lei do
Estado do Rio de Janeiro foi além da proteção ao consumidor. Criou
serviço, e, ao fazê-lo, o legislador inobservou o fundamento da República
que é a livre iniciativa. Mais do que isso. Todo serviço tem custo
transferido ao usuário, ante o fato de a iniciativa privada estar sujeita à
morte civil, que é a insolvência.
A situação, a meu ver, é mais favorável, em termos de conclusão
sobre o conflito da Lei com a Constituição Federal, do que a julgada há
pouco. Deu-se a criação de serviço, maltratando-se a livre iniciativa e
ferindo-se de morte a boa política do mercado.
Acompanho, portanto, a divergência.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Também peço vênia ao Ministro Relator, que julgava parcialmente
procedente o pedido, para acompanhar a divergência, pelos argumentos
que foram aqui postos, em que pese reconhecer que pode ter havido, e
deve ter havido, um muito bom propósito pelo legislador, no sentido de
proteção ao emprego ou a possibilidade de empregabilidade, mas
considero que também aqui, como na ação antes julgada, atuou-se
contrariamente à Constituição.
Por esta razão, estou também acompanhando a divergência, no
sentido de julgar procedente a ação na sua inteireza.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 907
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ROBERTO BARROSO
REQTE.(S) : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO - CNC
ADV.(A/S) : ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS (6811/DF)
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Ministro
Roberto
Barroso,
que
redigirá
o
acórdão,
julgou
procedente ação para declarar inconstitucional a Lei 2.130/93 do
Estado do Rio de Janeiro. Vencidos, em parte, o Ministro Alexandre
de Moraes (Relator), que julgava o pedido parcialmente procedente,
e os Ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, que o
acompanhavam.
Ausentes,
justificadamente,
os
Ministros
Dias
Toffoli e Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 1º.8.2017.
Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à
sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e
Alexandre de Moraes.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Nicolao Dino de Castro e
Costa Neto.
p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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