EXMO. SR. MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ABRAPLEX – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS EXIBIDORAS
CINEMATOGRÁFICAS OPERADORAS

DE

MULTIPLEX, entidade de classe de âmbito nacional

que representa a categoria econômica dos exibidores de cinemas multiplex, fundada em 31 de
janeiro de 2000, inscrita no CNPJ sob o nº 04.931.474/0001-08, com sede à Rua Alexandre
Dumas, nº 1.711, Mezanino III, sala 02, São Paulo/SP (estatuto social, atas de constituição e
eleição da diretoria; relação de associados e comprovante de inscrição no CNPJ – Docs. 2-5),
vem, por seus advogados (Doc. 1), que receberá intimações na SHIS QL 12, conjunto 08, casa
10, Brasília/DF, com fundamento no art. 102, § 1º, da Constituição Federal, e na Lei nº 9.882,
de 3 de dezembro de 1999, apresentar a presente

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
com pedido de medida cautelar

tendo como atos do Poder Público causadores da lesão: o conjunto de decisões, revelador de
jurisprudência pacífica do Eg. Superior Tribunal de Justiça, que consideram inválido que os
cinemas impeçam o ingresso de expectadores com bebidas e alimentos provenientes de outros
estabelecimentos1.

Cuida-se,

portanto,

de

restrição

à

livre-iniciativa

criada

pela

jurisprudência, sem base legal específica e em descompasso com práticas adotadas
mundialmente no mesmo setor econômico. De forma ainda mais expressiva, a vedação
jurisprudencial dá ensejo à grave incoerência valorativa, uma vez que leis mais recentes
autorizaram a política de exclusividade em outros ramos de entretenimento, como eventos
esportivos. Justifica-se, portanto, o exame desse Eg. STF quanto à validade da medida.

E tendo como preceitos fundamentais violados os direitos fundamentais à livre iniciativa
(arts. 1º, IV; 5º, XIII; 170, caput), à isonomia (art. 5º, caput) e ao acesso à cultura (art. 225,
1
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caput), todos da Constituição Federal. Como se verá, a orientação jurisprudencial questionada
estabelece restrição à liberdade econômica desprovida de fundamento legal e baseada tão
somente em intuições paternalistas a respeito da promoção do acesso à cultura, que acaba
fragilizado – e não promovido – por essa intervenção.

Subsidiariamente, caso esse Eg. STF entenda não ser hipótese de
cabimento de ADPF, o autor requer que o pleito seja conhecido como Ação Direta de
Inconstitucionalidade2, para o fim de se atribuir interpretação conforme à Constituição ao art.
39, I, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)3, que veda a prática conhecida
como venda casada. A interpretação requerida deverá descartar a possibilidade de autuação,
por parte dos órgãos de defesa do consumidor, ou de condenação judicial de empresas
cinematográficas que resolverem vedar a entrada de produtos adquiridos externamente, uma
vez que se cuidaria de extensão inválida do dispositivo legal.

Antes de passar às razões de mérito que conduzem à procedência dos
pedidos, é importante consignar (i) uma nota prévia contextualizando a situação econômica
dos cinemas no Brasil; (ii) a demonstração da legitimidade ativa da arguente; e (iii) o
cabimento da presente ação. Confira-se.

I. NOTA PRÉVIA
REGULAÇÃO EXCESSIVA É UM MODELO ECONÔMICO QUE NÃO DEU CERTO

1.

No Brasil, a intervenção do Poder Público na economia revela pouco

apreço substancial pela liberdade econômica. A despeito da consagração da livre iniciativa
como um dos fundamentos da República (art. 1º, IV) e como princípio geral da ordem
econômica (art. 170, caput), ao lado da livre concorrência, admite-se com relativa
naturalidade que o Estado promova restrições variadas sobre as opções negociais dos

2

O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a fungibilidade entre a ação direta de
inconstitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, até mesmo tendo em
vista a relação de subsidiariedade entre essas ações. (V. STF, DJ 2 dez. 2005, ADPF 72 QO/PA,
Relª. Minª. Ellen Gracie).
Lei nº 8.078/90, Art. 39: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas: (…) I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro
produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.
3

2

particulares, com ou sem base legal. O caso em tela ilustra essa tendência, uma vez que se
proíbem os cinemas de estabelecerem certo modelo de negócio e composição de preços – em
nome de um suposto direito dos consumidores de optarem por ingressar no estabelecimento
privado com itens externos de bombonière.

2.

Desconectada da praxe do setor no resto do mundo e desacompanhada

de qualquer estudo sobre a racionalidade da medida, a intuição judicial bem intencionada leva
a um resultado que dificilmente poderia ser considerado adequado à luz da Constituição:
induzir os cinemas a cobrarem ingressos em valor mais elevado, de modo a cobrir seus custos
fixos e compor sua margem de lucro. Ao fim e ao cabo, o que se tem é o encarecimento do
acesso ao bem cultural e o desestímulo à exibição de filmes de perfil menos comercial, dada a
necessidade de operar com lotações mais elevadas. A presente ADPF destina-se a questionar a
validade desse tipo de intervencionismo lastreado apenas em aparente senso comum, mas que,
sob um olhar mais atento, pode se revelar inócuo ou mesmo incompatível com a tutela dos
elementos constitucionais que se pretendia proteger. O ponto justifica comentários adicionais.

3.

A regulação econômica no Brasil tem oscilado entre a proteção de

grupos de interesse e o paternalismo bem-intencionado, cujo resultado é quase sempre
desastroso para o público em geral. O primeiro grupo de intervenções estatais envolve a
inflação regulatória, por meio da criação de muitas regras – ambientais, urbanísticas,
consumeristas, tributárias e comerciais – disciplinando diversos aspectos da vida social, as
quais tornam praticamente impossível a operação regular das pessoas físicas e jurídicas no
mercado4. O propósito declarado é defender o interesse público, mas o resultado prático é a
dominação de mercado por grandes grupos econômicos e pequenos atores operando de modo
informal, com o consequente desestímulo ao surgimento das empresas denominadas de médio
porte, tipicamente associadas ao salto econômico experimentado pelos países desenvolvidos5.
O tratamento desse uso deturpado da regulação estatal envolve considerações que
transcendem o objeto da presente arguição6.

4

O excesso de leis no Brasil é tratado por Gustavo Binenbojm, Uma teoria do direito administrativo,
2006, pp. 125-137.
É o que tem sido denominado de “the missing middle” (“o meio faltante”, em tradição direta). Sobre o
tema, v. Michael J. Trebilcock, Mariana Mota Prado, Advanced introduction to law and development,
2014, pp. 27-31.
5

6

O tema tem sido tratado por autores brasileiros e estrangeiros. V. Robério Nunes dos Anjos Filho,
Direito ao desenvolvimento, 2013, e Diogo R. Coutinho, Direito, desigualdade e desenvolvimento,

3

4.

O segundo tipo de intervenção é o paternalismo bem-intencionado,

mencionado acima. Nesta modalidade, a regulação é pensada com o propósito de maximizar a
proteção direta do indivíduo, não raro contra si próprio, como se o mercado fosse
necessariamente perverso e as pessoas fossem incapazes de atuar buscando seu melhor
interesse7. Nessa linha, há aceso debate acerca da possibilidade de se regular a cobrança, por
parte de shopping centers pelo uso de estacionamento8, ou ainda quanto à validade do
oferecimento de descontos pela adoção da forma de pagamento em dinheiro9. Nesse último
caso, a pretexto de evitar a discriminação dos consumidores que utilizam cartões de crédito, a
decisão pode causar o efeito indesejado de fazer com que as pessoas mais pobres, que muitas
vezes não têm acesso a essa facilidade, sejam obrigadas a contribuir no rateio das despesas
administrativas decorrentes do seu emprego pelo conjunto de consumidores.

5.

Em alguns casos, o paternalismo é apenas inócuo ou pode despertar

discussões filosóficas quanto ao sentido mais profundo da liberdade – como na recente
polêmica acerca de lei local que, para o fim de induzir bons hábitos de saúde, vedou a
colocação de saleiros nas mesas de restaurantes, sem prejuízo de que possam ser solicitados
pelos clientes10-11. Em outras situações, as boas intenções podem gerar sérios prejuízos aos
indivíduos e aos interesses que se buscava promover. Não fosse por outra razão, bastaria
considerar a hipótese de que o direcionamento estatal poder ser menos apto a criar opções
vantajosas do que a variedade decorrente da livre iniciativa, sobretudo quando se considera a
multiplicidade de interesses e necessidades apresentadas pelas pessoas reais. Frequentemente

2013.
7

Marcelo Zenni Travassos, A legitimação jurídico-moral da regulação estatal à luz de uma premissa
liberal-republicana: autonomia privada, igualdade e autonomia pública, 2015, p. 326: “Em um sentido
amplo, pode-se afirmar que o paternalismo consiste em determinada perspectiva segundo a qual a
liberdade de determinada pessoa para realizar escolhas de condutas comissivas ou omissas
pode/deve ser limitada com o objetivo de serem evitados danos a bens ou de serem implementados
benefícios de titularidade desta própria pessoa cuja autonomia está sendo limitada”.
8

No âmbito nacional, o Projeto de Lei nº 5.130/13 visa à proibição de cobrança de estacionamento
em shopping centers e hospitais. Em âmbito local, é possível mencionar a Lei Estadual/SP nº
16.127/2016, que proibiu a cobrança de estacionamento por frações maiores que 15 minutos e a Lei
nº 4.624/2011, do Distrito Federal, que vedou qualquer tipo de cobrança de estacionamento em
shopping centers.
9

STJ, DJ 16 out. 2015, REsp 1.479.039/MG, Relª. Minª. Regina Helena Costa.

10

Lei Estadual/ES nº 10.369/2015.

11

Sobre o tema, veja-se a obra de David Harsanyi, O Estado babá: como radicais, bons samaritanos,
moralistas e outros burocratas cabeças-duras tentam infantilizar a sociedade, 2011.
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alheia a essa prudência, o saldo da intervenção estatal no Brasil é claramente negativo.

6.

Há, porém, exemplos interessantes que demonstram a possibilidade de

se superar esse tipo de simplificação intuitiva, não apenas em homenagem à dignidade
normativa da liberdade econômica, mas também com foco em evitar intervenções estatais
desastradas. Esse tipo de raciocínio foi empregado por essa Eg. Corte, de modo expresso, na
decisão em que se manteve a possibilidade de penhora do imóvel único do fiador 12. No caso,
partiu-se da consideração realista de que a superproteção desses proprietários, que assumem
espontaneamente a condição de fiadores, teria o efeito de dificultar o acesso dos nãoproprietários ao mercado de locação. Assim, a promoção simbólica do direito à moradia
tenderia ao efeito inverso, e isso justamente para a camada mais fragilizada no respectivo
mercado13.

7.

Como antecipado, o caso em análise apresenta lógica similar: a pretexto

de tutelar os interesses dos consumidores de produtos culturais, o resultado agregado das
decisões judiciais é a diminuição de oferta e o aumento no respectivo preço do serviço. Vale
dizer: para tutelar um suposto direito de ingressar no cinema com o refrigerante adquirido
externamente, a jurisprudência questionada deixa de levar a sério a natureza fundamental da
liberdade econômica. Perdem os estabelecimentos – que ficam sem flexibilidade para montar
seu modelo de negócio e padronizar sua logística –, e perdem os expectadores, incluindo
STF, RE 407.688, DJ 06.10.2006, Rel. Min. Cezar Peluso: “Fiador. Locação. Ação de despejo.
Sentença de procedência. Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora
de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de
moradia, previsto no art. 6º da CF. Constitucionalidade do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009/90, com a
redação da Lei nº 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do
bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 8.009, de 23 de
março de 1990, com a redação da Lei nº 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6º da
Constituição da República”.
12

Nesse sentido, vale destacar a seguinte passagem do voto proferido pelo relator: “Ora, o Estado
pode concretizar, conformar esse direito de moradia com várias modalidades de prestações, inclusive
a de uma prestação de tipo normativo como essa, ou seja, de estabelecer uma exceção á
impenhorabilidade do bem de família num caso em que se exige garantia como condição de acesso
ao mercado de locação. À medida que restringimos o conceito de moradia, iremos restringir o acesso
de muitas pessoas ao mercado de moradia, mediante locação, porque os locadores – como
sabemos, e isso é fato público e notório – não dão em locação sem garantia, ou, então, exigem
garantias que sobrecarregam essa classe, que é a grande classe dos despossuídos. O que está em
jogo aí – como sempre – são dois interesses relevantes, mas, neste caso, parece-me que a norma,
abrindo a exceção à inexpropriabilidade do bem de família, é uma das modalidades de conformação
do direito de moradia por via normativa, porque permite que uma grande classe de pessoas tenha
acesso à locação”. Para um exame pormenorizado, V. Eduardo Mendonça, A democracia das
massas e a democracia das pessoas: uma reflexão sobre a dificuldade contramajoritária. Tese de
Doutorado (UERJ/2014).
13
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aqueles que não têm por hábito consumir alimentos e bebidas nos cinemas.

8.

É certo que os problemas listados acima têm múltiplas causas e resolvê-

las pressupõe reformas abrangentes e uma nova reflexão sobre a divisão de espaços entre
Estado e sociedade civil. O Poder Judiciário, e esse Eg. STF em particular, podem e devem
contribuir pela desnaturalização da ideia de que seria banal intervir na liberdade econômica,
bastando que se invoquem boas intenções e intuições retiradas do senso comum. E isso por
imperativo constitucional, uma vez que a Carta de 1988 adotou, explicitamente, o princípio da
livre iniciativa como fundamento republicano e como forma preponderante de funcionamento
da economia.

II. QUESTÕES PRELIMINARES
II.1. A legitimidade ativa

9.

O art. 103, IX, da Constituição outorga legitimidade às entidades de

classe de âmbito nacional para propositura de ações diretas de inconstitucionalidade e
declaratórias de constitucionalidade. A Lei nº 9.882/1999, por sua vez, instituiu o mesmo rol
para a propositura de ADPF. No que concerne às “entidades de classe de âmbito nacional”,
esse Eg. STF assentou os seguintes parâmetros14:

(i) caráter nacional: exige-se, para reconhecimento de tal abrangência,
que a entidade possua filiados com atuação em pelo menos 9 (nove) Unidades da Federação15;

(ii) entidade de classe: requer-se que os filiados da entidade possuam,
de forma homogênea, interesses econômicos em comum. Não bastaria, portanto, que os laços
que unam os filiados sejam meramente ideológicos. Assim, por exemplo, o STF vem negando
legitimidade a tradicionais entidades estudantis16, ao mesmo tempo em que admite a
propositura de ações diretas por associações que reúnem segmentos especializados dentro de
categorias aparentemente mais abrangentes. Nessa linha, a título de exemplo, foi admitida a
14

A propósito, V. Luís Roberto Barroso, O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, 2012,
p. 192.
15

V., por todos, STF, DJ 5 jun. 1992, ADI 108 QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello.

16

STF, DJ 20 abr. 1995, ADI 894 MC/DF, Rel. Min. Neri da Silveira.
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legitimidade de associação dos produtores de cachaça artesanal, reconhecendo a existência de
interesses particulares desse nicho, potencialmente diferentes ou mesmo opostos aos
interesses dos fabricantes de bebidas ou de bebidas alcoólicas em geral17.

(iii) pertinência temática, que é um desdobramento do interesse de agir
no âmbito das ações diretas. Nesse particular, como é de conhecimento corrente, há de existir
uma relação lógica entre a questão jurídica em discussão e os objetivos sociais da entidade
arguente.

10.

Pois bem. A ABRAPLEX preenche todos esses requisitos com margem

de segurança. Não há dúvida quanto à abrangência nacional: os filiados da ABRAPLEX se
fazem presentes em vinte e cinco unidades da federação. A natureza econômica e a
homogeneidade dos interesses representados são igualmente inequívocas: a ABRAPLEX,
como dito, congrega todas as principais empresas18 que atuam em um setor destacado do
mercado de exibição cinematográfica, qual seja a dos operadores de multiplex. Veja-se que há
critérios objetivos para se diferenciar um cinema multiplex de qualquer outra modalidade
cinematográfica. Tipicamente localizados em shopping centers, tais estabelecimentos
possuem ao menos cinco telas de exibição, salas e cabines integradas e ao menos 1.000
poltronas, bem como, necessariamente, lojas de conveniência acessórias. Como se pode ver, a
ABRAPLEX não é um mero desdobramento de outras entidades que congregam todo tipo de
exibidor cinematográfico, mas uma associação com objeto, membros e finalidades
específicos. Os tipos de interesse, necessidade e potencialidade desse tipo de cinema não se
confundem com aqueles dos ditos cinemas de rua, que, de resto, têm reduzido sua expressão
numérica.

11.

Há, portanto, homogeneidade e representatividade genuínas, de modo

que seria artificial impedir que a ora requerente venha a esse Eg. STF questionar atos do
Poder Público que esvaziam a liberdade econômica dos seus associados. Como referido, a
necessidade de permitir a representação de interesses assim individualizados tem sido

17

STF, DJ 9 maio 2005, ADI 3.153 AgR/DF, Rel. p/ acórdão Min. Celso de Mello.

18

Os grupos Cinemark, Cinépolis, UCI Cinemas, Cinesystem, Cineart, Arteplex, GNC Cinemas e
Circuito Espaço, filiados da ABRAPLEX, são as mais conhecidas empresas exibidoras
cinematográficas do Brasil, estando presentes em todos os Estados nos quais existe o conceito de
Multiplex.

7

considerada relevante por esse Eg. STF. Retome-se o precedente já citado dos fabricantes de
cachaça artesanal, que tiveram a legitimidade de sua entidade representativa reconhecida na
ADI 3193, em sede de agravo regimental.

12.

Assim, ainda que outras entidades (FENEEC e ABRACINE) reúnam os

exibidores cinematográficos em geral, a ABRAPLEX é a única associação apta a representar
os interesses específicos dos exibidores multiplex. Como se pode intuir e será demonstrado,
são justamente esses empreendimentos que sofrem o impacto substancial da política judicial
que impõe a aceitação de alimentos e bebidas de origem externa. O modelo de negócio
adotado por essas empresas depende necessariamente da renda obtida nas lojas de
conveniência, tanto por conta dos maiores custos associados às salas de maior proporção,
quanto pelo risco, correspondente, de que sejam baixas as taxas de ocupação. Nesse cenário,
as bombonières são parte central na equação de viabilidade econômica e na composição das
margens de lucro do setor. Ademais, a orientação atual desse Eg. STF é no sentido de que não
obsta ao conhecimento da ação a circunstância de a categoria representada pelo requerente
não abranger integralmente todos os afetados pela inconstitucionalidade; basta que o grupo
representado seja atingido pela invalidade19.

13.

Pelas mesmas razões, e finalmente, registre-se que a pertinência

temática salta aos olhos. Além dos impactos evidentes acima identificados, o Estatuto Social
da ABRAPLEX confirma a existência de identidade lógica entre o objeto desenvolvido por
seu filiados e a lesão do Poder Público que se questiona na presente ADPF20.

19

Vale dizer: não é necessário que o requerente seja representante de todos os afetados pelo ato; se
a inconstitucionalidade for comum a todos, deve ser conhecida a ação. Nesse sentido, v. STF, DJ 20
jun. 2011, ADI 4.391/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli: “A exigência de pertinência temática não impede o
amplo conhecimento da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da norma para além do
âmbito dos indivíduos representados pela entidade requerente, quando o vício de
inconstitucionalidade for idêntico para todos os seus destinatários. Preliminar rejeitada”; STF, DJ 31
ago. 2007, ADI 15/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence: “Presença da relação de pertinência temática,
pois o pagamento da contribuição criada pela norma impugnada incide sobre as empresas cujos
interesses, a teor do seu ato constitutivo, a requerente se destina a defender”; STF, DJ 27 abr. 2007,
ADI 3.710/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa: “O ato normativo atacado prevê a isenção de pagamento
por serviço de estacionamento não apenas em estabelecimentos de ensino, mas também em outros
estabelecimentos não representados pela entidade autora. Tratando-se de alegação de
inconstitucionalidade formal da norma atacada, torna-se inviável a cisão da ação para dela conhecer
apenas em relação aos dispositivos que guardem pertinência temática com os estabelecimentos de
ensino”.
Confira-se o seguinte trecho do Estatuto Social da Associação: art. 2º: “São objetivos da
ABRAPLEX, “a” Divulgar, defender e promover o amplo desenvolvimento do conceito cinematográfico
de exibição filmes multiplex, fomentando a produção e exibição nacional de produtos audiovisuais.
20
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14.

Por todas as razões que foram expostas, resta cabalmente comprovado o

direito de propositura na hipótese.

II.2. O cabimento da ADPF

15.

Como se sabe, é cabível a arguição de descumprimento de preceito

fundamental sempre que houver (i) lesão a preceito fundamental, causada por (ii) ato
emanado do Poder Público21, sem que haja (iii) outro meio eficaz a saná-la. Os três requisitos
estão presentes no caso.

a) Lesão a preceito fundamental

16.

Embora a Constituição e a lei não especifiquem o conteúdo jurídico da

locução “preceito fundamental”, há substancial consenso na doutrina e na jurisprudência de
que fazem parte dessa categoria as cláusulas constitucionais que preveem: (i) os fundamentos
da República e as decisões políticas fundamentais (art. 1º a 4º); (ii) os direitos fundamentais
(art. 5º e seguintes); (iii) as cláusulas pétreas (art. 60, §4º); e (iv) os princípios constitucionais
sensíveis (art. 34, IV), cuja violação justifica a decretação de intervenção federal22.

17.

Na questão trazida na presente ação, as normas desrespeitadas são: (i) o

princípio da livre iniciativa, consagrado nos arts. 1º, IV; 5º, XIII; 170, caput (fundamento da
República e direito fundamental) – que já motivou o conhecimento de ADPF23 –, o direito
fundamental de acesso à cultura (art. 215, em especial o caput e o seu § 3º, IV, que impõe ao

“b” Congregar as empresas envolvidas na operação de multiplexes.” art. 6º [da admissão do
associado] Como requisito para ingressar nos quadro associativo da ABRAPLEX, o candidato deverá
ser obrigatoriamente […] “b”: efetiva operadora de pelo menos um complexo cinematográfico
multiplex”.
21

Carlos Mário Velloso, A arguição de descumprimento de preceito fundamental, Revista da AGU. 5
nov. 2002.
22

V, i.e., Luís Roberto Barroso, O controle de constitucionalidade no Direito brasileiro, 2012; Carlos
Mário Velloso, A arguição de descumprimento de preceito fundamental, Revista da AGU, 5 nov. 2002;
Gilmar Ferreira Mendes, Arguição de descumprimento de preceito fundamental, 2009.
23

Com efeito, foi esse o fundamento central da ADPF 46, que tratou da subsistência ou não do
regime de exclusividade atribuído à EBCT (Rel. Min. Eros Grau, julgada em 5 de agosto de 2009).
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Estado o dever de atuar na democratização do seu acesso24; e (iii) o princípio da isonomia,
disposto no art. 5º, caput, da Constituição, que também é direito fundamental. Essa última
afronta decorre do tratamento diferenciado conferido a alguns estabelecimentos igualmente
voltados ao entretenimento, como os estádios esportivos, nos quais se passou a admitir a
proibição do ingresso de alimentos e bebidas externos. Como se vê, é evidente o caráter de
preceitos fundamentais das normas cuja afronta se impugna na presente ação.

b) Ato do Poder Público

18.

Como é de conhecimento corrente, os atos do Poder Público podem ser

de natureza normativa, administrativa e judicial. Os atos que motivam a propositura desta
ação são de natureza judicial, consubstanciados em um conjunto de decisões proferidas pelo
Eg. Superior Tribunal de Justiça, formador de uma linha jurisprudencial nítida e que se
equivale, na prática, à existência de norma legal. Vale relembrar, a propósito, que esse Eg.
STF reconhece que reiteradas decisões judiciais em um determinado sentido constituem “ato
do Poder Público” de natureza judicial que tornam viável o manejo da ADPF25.

19.

O conjunto de decisões questionadas na presente ação constituem,

conforme já explicitado, a jurisprudência pacífica do Eg. STJ no sentido de que a proibição de
entrada de alimentos adquiridos externamente configuraria a prática ilícita conhecida como
venda casada. Confira-se, exemplificativamente, a ementa do acórdão proferido no REsp
744.602/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que vem sido utilizada como fundamento para
o julgamento monocrático de demandas semelhantes:

A fundamentalidade desse direito resulta clara, seja materialmente – por sua íntima relação com a
dignidade humana –, seja formalmente, tendo em vista sua previsão, garantia e disciplina no Pacto
Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais (especialmente o art. 15) e, no sistema
interamericano, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria
de Direitos Económicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador, especialmente o art. 14).
Ainda que o art. 5º, § 2º, da Carta não atribua status constitucional a esses diplomas, eles
certamentes auxilia na identificação de direitos fundamentais dispersos pela Constituição (como no
art. 215).
24

25

Cite-se, por exemplo, trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia, relatora da ADPF 101, cujo objeto
era a (in)constitucionalidade de um conjunto de decisões judiciais que permitiam a importação de
pneus usados no Brasil: “A parte comprovou que há preceitos constitucionais fundamentais cujo
questionamento judicial e reiteradas decisões estariam a descumpri-los, comprometendo a sua
efetividade. Daí a pertinência da argüição suscitada” (STF, DJ 4 jun. 2012, ADPF 101/DF, Relª. Minª.
Cármen Lúcia.).
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“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE
MULTA PECUNIÁRIA POR OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DENOMINADA 'VENDA
CASADA' EM CINEMAS. CDC, ART. 39, I. VEDAÇÃO DO
CONSUMO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS FORA DOS
ESTABELECIMENTOS CINEMATOGRÁFICOS.
1. A intervenção do Estado na ordem econômica, fundada na livre
iniciativa, deve observar os princípios do direito do consumidor,
objeto de tutela constitucional fundamental especial (CF, arts. 170 e
5º, XXXII).
2. Nesse contexto, consagrou-se ao consumidor no seu ordenamento
primeiro a saber: o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro,
dentre os seus direitos básicos ‘a educação e divulgação sobre o
consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade
de escolha e a igualdade nas contratações’ (art. 6º, II, do CDC).
3. A denominada ‘venda casada’, sob esse enfoque, tem como ratio
essendi da vedação a proibição imposta ao fornecedor de, utilizando
de sua superioridade econômica ou técnica, opor-se à liberdade de
escolha do consumidor entre os produtos e serviços de qualidade
satisfatório e preços competitivos.
4. Ao fornecedor de produtos ou serviços, consectariamente, não é
lícito, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento
de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou
serviço (art. 39, I do CDC).
5. A prática abusiva revela-se patente se a empresa
cinematográfica permite a entrada de produtos adquiridos na suas
dependências e interdita o adquirido alhures, engendrando por via
oblíqua a cognominada 'venda casada', interdição inextensível ao
estabelecimento cuja venda de produtos alimentícios constituiu a
essência da sua atividade comercial como, verbi gratia, os bares e
restaurantes.
6. O juiz, na aplicação da lei, deve aferir as finalidades da norma,
por isso que, in casu, revela-se manifesta a prática abusiva.
7. A aferição do ferimento à regra do art. 170, da CF é interditada
ao STJ, porquanto a sua competência cinge-se ao plano
infraconstitucional.
8. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
9. Recurso especial improvido” (negrito acrescentado).
20.

No mesmo sentido, a título de exemplo, é possível citar o AI
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1.362.633/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves26; o AI 1.368.374, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima27; e o Ag 1.391.718/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves28. Esse conjunto de
precedentes vem interferindo irrazoavelmente na forma com que os cinemas gerem os seus
negócios. Sendo assim, resta demonstrada a existência de ato do Poder Público causador de
lesão a preceitos fundamentais.

c) Subsidiariedade: inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesividade

21.

A jurisprudência desse Eg. STF se firmou no sentido de que a exigência

prevista no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/199929, deve ser interpretada de forma que apenas se
exclui o cabimento da ADPF quando houver meio alternativo, dotado da mesma eficácia,
capaz de remediar a lesão a preceito fundamental. Via de regra, isso significa que, “não sendo
admitida a utilização de ações diretas de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade –
isto é, não se verificando a existência de meio apto para solver a controvérsia constitucional
relevante de forma ampla, geral e imediata –, há de se entender possível a utilização da
arguição de descumprimento de preceito fundamental”30.

22.

Não se desconhece o fato de que as decisões judiciais que adotam o

entendimento descrito poderiam ser objeto de questionamento por meio de recursos e, por
esse caminho, chegar eventualmente ao conhecimento desse Eg. Tribunal. No entanto, não há
como dizer que a controvérsia seria resolvida com eficácia similar e satisfatória. Isso porque,
como regra, as decisões proferidas em ações subjetivas não são dotadas de efeitos vinculantes
ou de eficácia erga omnes. Caso se pretendesse vedar o emprego da ADPF sempre que
cabível alguma espécie de recurso ou ação de natureza subjetiva, o papel dessa ação direta
seria totalmente marginal e o seu propósito não seria cumprido. Daí ter destacado essa Eg.
STJ, DJ 2 mar. 2011, AI 1.362.633/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves: “Processual civil e
administrativo. Agravo de instrumento. Ação anulatória. Auto de infração aplicado com supedâneo no
código de defesa do consumidor. Prática de venda casada. Precedente. Agravo de instrumento
conhecido para negar seguimento ao recurso especial.”
26

27

STJ, DJ 2 mar. 2014, AI 1.368.374/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima.

STJ, DJ 5 mai. 2011, AI 1.391.718, Rel. Min. Benedito Gonçalves: “Processual civil e administrativo.
Agravo de instrumento. Ação anulatória. Auto de infração aplicado com supedâneo no código de
defesa do consumidor. Prática de venda casada. Precedente. Agravo de instrumento conhecido para
negar seguimento ao recurso especial.
28

Lei nº 9.882/1999, art. 4º, § 1º: “Não será admitida arguição de descumprimento de preceito
fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”.
29

30

STF, DJ 27 out. 2006, ADPF 33/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes (trecho do voto do Relator).
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Corte que “[a] existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve
excluir, a priori, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em
virtude da feição marcadamente objetiva dessa ação”31.

23.

Há de se ter em conta, igualmente, o efeito multiplicador da linha

jurisprudencial assentada no Eg. STJ, que passa a balizar as decisões produzidas nas
instâncias ordinárias e, nesse caso, também a postura adotada pelos diferentes órgãos de
defesa do consumidor. Nesse contexto, a demora na obtenção de uma posição definitiva dessa
Suprema Corte quanto à validade da restrição levaria ao aprofundamento de prejuízos
insuscetíveis de reparação posterior, bem como à produção de numerosas decisões judiciais,
com enorme dispêndio de recursos materiais e humanos, tanto por parte da requerente e de
seus associados, como do Poder Judiciário.

24.

É clara, portanto, a ausência de outro meio, igualmente eficaz e

satisfatório, que possa ser utilizado para impugnar a orientação que vem prevalecendo no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.

III. DO MÉRITO

25.

Conforme já explicitado, a linha jurisprudencial adotada pelo Eg. STJ

desrespeita, de forma direta, um conjunto significativo de preceitos constitucionais, nos quais
se incluem: (i) a livre iniciativa, que pode sofrer constrições – preferencialmente veiculadas
por lei específica e compatível com o princípio da razoabilidade/proporcionalidade; (ii) a
isonomia; e (iii) o direito de acesso à cultura. Confira-se uma exposição objetiva de cada uma
das violações.

III.1. Violação à livre iniciativa (CF/88, art. 1º, IV e 5º, IV, 170, caput)

26.

A Constituição de 1988 consagra o princípio da livre iniciativa

expressamente, em três momentos igualmente relevantes. Em um primeiro turno, o princípio
31

STF, DJ 27 out. 2006, ADPF 33/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes.
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da livre iniciativa é enquadrado como fundamento da República, ao lado de outros pilares
como a soberania, a cidadania, o valor social do trabalho e o pluralismo político32. Adiante, é
possível encontrar novamente o princípio no rol dos direitos fundamentais, notadamente no
art. 5º, XIII, que enuncia a liberdade individual para escolher a própria ocupação33. Assim,
além de condição estruturante de todo o Estado, o preceito da livre iniciativa configura
garantia individual fundamental do cidadão. Por fim, o art. 17034, que trata dos princípios
gerais da atividade econômica, renova expressamente a intenção do constituinte, conferindo
peculiar centralidade ao princípio da livre iniciativa. Tudo isso confirma a necessidade de se
construir um núcleo semântico essencial do preceito, cuja normatividade há de ser assegurada
pelo Estado35. De forma efetiva, e não apenas retórica.

27.

Ao tratar sobre o conteúdo do princípio, o Ministro Luiz Fux afirmou

que “a garantia da livre iniciativa desponta como desdobramento da liberdade individual
projetada nos domínios da economia, a erigir verdadeira proteção do indivíduo contra
interferências externas que tolham sua autonomia empreendedora. Cuida-se, aqui, de um
típico direito negativo ou de defesa, oponível precipuamente ao Poder Público e às suas
prerrogativas de autoridade”36. No mesmo sentido, Daniel Sarmento observa que a livre
iniciativa “repousa em dois fundamentos essenciais: trata-se de uma emanação relevante da
liberdade individual, que também deve se projetar na esfera econômica; bem como de um
meio voltado à produção de riqueza e desenvolvimento econômico, em prol de toda a
coletividade”37.
CF/88, Art. 1º: “A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados,
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: I- a soberania; II- a cidadania; III- a dignidade da pessoa humana; IV- os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa; V- o pluralismo político.”
32

CF/88, Art. 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XIII: É livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.”
33

CF/88, Art. 170: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios (...)”
34

35

Sobre a atribuição de força normativa às normas principiológicas que consagram direitos
fundamentais, v., dentre outros, Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto, Direito
constitucional: teoria, história e métodos de trabalho, 2015, p. 200.
36

STF, ADI 4.679/DF, Rel. Min. Luiz Fux, ainda pendente de julgamento.

37

Daniel Sarmento, Ordem constitucional econômica, liberdade e transporte individual de
passageiros: “O caso Uber”. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/paracer-legalidade-uber.pdf>.
Acesso em: 6 abr. 2016, p. 8.
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28.

Em linha semelhante, o Ministro Luís Roberto Barroso, em estudo

doutrinário, assentou que a livre iniciativa situa nos próprios empreendedores a prerrogativa
de estruturar seus negócios, no que se inclui a definição do produto ou serviço a ser oferecido
e do respectivo preço. A ideia de que o Estado deverá fixar padrões rígidos e uniformes
contraria a lógica básica da livre concorrência, pela qual se promove diversidade de opções. E
isso não apenas no interesse dos próprios empresários, mas também para que público possa se
beneficiar da variedade e dos incentivos gerados pela competição. Confira-se a seguinte
passagem:
“O princípio da livre iniciativa (...) pode ser decomposto em alguns
elementos que lhe dão conteúdo, todos eles desdobrados no texto
constitucional. Pressupõe ele, em primeiro lugar, a existência de
propriedade privada, isto é, de apropriação particular dos bens e dos
meios de produção (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). De parte isto, integra,
igualmente, o núcleo da idéia de livre iniciativa a liberdade de empresa,
conceito materializado no parágrafo único do art. 170, que assegura a
todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização, salvo nos casos previstos em lei. Em
terceiro lugar, situa-se a livre concorrência, lastro para a faculdade de o
empreendedor estabelecer os seus preços, que hão de ser determinados
pelo mercado, em ambiente competitivo (CF, art. 170, IV). Por fim, é da
essência do regime de livre iniciativa a liberdade de contratar,
decorrência lógica do princípio da legalidade, fundamento das demais
liberdades, pelo qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei (CF, art. 5º, II)”38.
29.

Além de destacar a relação de direta implicação entre a livre iniciativa e

a definição dos preços pelo empresário, o trecho acima coloca em evidência a lógica
subjacente à ordem econômica constitucional: existe uma racionalidade própria na
comunicação entre fornecedores e consumidores, que depende de um ambiente de livre
concorrência. As preferências dos usuários de um serviço são transmitidas ao mercado e
interferem no modelo de prestação. Se os consumidores são livres para escolher quem
contratam e os fornecedores visam ao lucro, é de se esperar que a insatisfação daqueles com
determinado prestador leve a uma redução na sua procura e que isso, por sua vez, induza a
modificação dos serviços e/ou preços39. No limite, os prestadores ineficientes são forçados
38

Luís Roberto Barroso, A Ordem Econômica constitucional e os limites à atuação estatal no controle
de preços. In: Temas de direito constitucional, t. II, 2009, pp. 50-1.
39

William J. Baumal and Alan S. Blinder, Economics: principle and policy, 2015, p. 287.
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para fora do mercado, notadamente em ambientes marcados por intensa concorrência. A
padronização e as restrições excessivas tendem a produzir o efeito inverso, estimulando a
acomodação e reduzindo as margens de escolha dos consumidores.

30.

Naturalmente, é possível que um contexto de deformação das opções

disponíveis aos consumidores desnature esse sistema de comunicação – e.g., quando falhas de
mercado gerem um controle anormal da oferta por parte de determinado fornecedor. Nessas
situações, admite-se uma atuação corretiva do Estado – não para se substituir aos particulares
na definição dos seus preços e produtos, mas para, atacando direta e especificamente a falha
de mercado, permitir que a livre concorrência volte a operar normalmente40. A ideia, em
síntese, é instituir um “devido processo” nas relações econômicas, a fim de aprimorar a
comunicação entre os seus atores41.

31.

Como já se terá percebido, isso não significa menosprezo ao direito do

consumidor ou à proteção que a Constituição lhe garante como direito fundamental (CF/88,
art. 5º, XXXII) e princípio da Ordem Econômica (CF/88, art. 170, V). Ao revés, além de ser
condição para a existência de um mercado saudável – no interesse, sobretudo, dos usuários –,
a liberdade de concorrência promove um dos direitos básicos dos consumidores: a liberdade
de escolha, prevista no art. 6º, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)42. A conexão
entre os pontos é ressaltada por Heloisa Carpena:
“A liberdade de escolha está referida expressamente no CDC (...), mas
ela jamais se tornará efetiva se, ao lado da capacidade de escolher, não
se garantir variedade de opções. (...) a efetividade dessa garantia legal
somente se completa com a tutela da concorrência.
O exercício da escolha importa de forma mais direta para satisfação de
seus próprios desejos, mas interessa ao mercado como um todo pois, ao
escolher, o consumidor envia ‘sinais’ para a economia, indicando com a
sua decisão quais são os melhores e mais seguros produtos e serviços.
Somente no momento em que realiza sua escolha, concretizando o ato de
consumo, o consumidor se torna gente do processo econômico,

40

Luís Roberto Barroso, A Ordem Econômica constitucional e os limites à atuação estatal no controle
de preços. In: Temas de direito constitucional, t. II, 2009, p. 72 e ss..
41

Nessa linha, v. Calixto Salomão Filho, Regulação da atividade econômica: princípios e
fundamentos jurídicos, 2008, p. 35 e ss..
CDC, art. 6º: “São direitos básicos do consumidor: (...) II - a educação e divulgação sobre o
consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas
contratações;”
42
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apontando quais são aqueles fornecedores que oferecem melhores
condições de contratação, melhores preços e/ou qualidade superior. Sua
participação contribui portanto para o bom funcionamento do mercado e
para os indicadores relativos à demanda, a qual orienta o volume de
produção, o preço e, em última análise, as estratégias comerciais dos
concorrentes”43.
32.

Por tudo isso, o princípio da livre iniciativa deve passar a ser tratado de

forma condizente com o seu status constitucional, reconhecendo-se em seu favor as diversas
modalidades de eficácia jurídica tradicionalmente conferidas às normas jurídicas,
notadamente a negativa e a interpretativa44. Isso significa que o princípio, por si só, tem o
condão de invalidar normas que o restrinjam, bem como será legítimo pretender que, dentre
vários sentidos possíveis de normas existentes no sistema, o intérprete deva escolher aqueles
que realizem de forma mais abrangente o estado de coisas pretendido pelo constituinte45.

33.

Para atingir os objetivos constitucionais, esse Eg. Supremo Tribunal

Federal tem reconhecido gradualmente mais importância às liberdades econômicas. É o que se
verifica, por exemplo, do RE 193.749, decidido em 199846. Neste precedente, o Plenário
analisou a constitucionalidade da Lei nº 10.991/91, do Município de São Paulo, que
condicionava a concessão de licença de instalação para novas farmácias à observância de uma
distância mínima de 200 metros em relação a outros estabelecimentos similares já em
funcionamento. Por maioria, esse Eg. STF julgou a norma inconstitucional, entendendo que, a
pretexto de legislar sobre zoneamento urbano, o Poder Público estaria favorecendo as
farmácias já instaladas em determinado local, em violação à livre iniciativa. Essa orientação
acabou sendo sumulada em 200347. Superou-se, assim, a tentação de ceder ao aparente bom
senso, que poderia sugerir a ideia de que a restrição pretendida levaria à dispersão das
drogarias, favorecendo o consumidor.

34.

Também merece destaque o julgamento do RE 632.644, no qual essa

43

Heloisa Carpena, O consumidor no direito da concorrência, 2005, p. 219.

44

Luís Roberto Barroso, Curso de direito constitucional contemporâneo, 2009, p. 319 e ss..

45

Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos, Comentário ao art. 1º, da Constituição, in Gilmar
Ferreira Mendes et al. (coords.), Comentários à Constituição do Brasil, Kindle Edition.
46

STF, DJ 4 maio 2001, RE 193.749/SP, Rel. p/ acórdão Min. Maurício Corrêa.

Súmula 646/STF: “Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação
de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”.
47
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Eg. Corte reafirmou a jurisprudência de que é inconstitucional o tabelamento dos preços de
derivados da cana-de-açúcar, ao argumento de que:
“(...) a intervenção deve ser exercida com respeito aos princípios e
fundamentos da ordem econômica, cuja previsão resta plasmada no
art. 170 da Constituição Federal, de modo a não malferir o princípio
da livre iniciativa, um dos pilares da república (art. 1º da CF/1988).
Nesse sentido, confira-se abalizada doutrina: ‘(...) essas deformações
da ordem econômica acabam, de um lado, por aniquilar qualquer
iniciativa, sufocar toda a concorrência e por dominar, em
conseqüência, os mercados e, de outro, por desestimular a produção, a
pesquisa e o aperfeiçoamento. Em suma, desafiam o próprio Estado,
que se vê obrigado a intervir para proteger aqueles valores,
consubstanciados nos regimes da livre empresa, da livre concorrência
e do livre embate dos mercados, e para manter constante a
compatibilização, característica da economia atual, da liberdade de
iniciativa e do ganho ou lucro com o interesse social (...)”48.
35.

O exato oposto disso corresponde à postura de naturalização das

restrições – como se os diferentes ramos do Poder Público estivessem liberados para
implementar quaisquer medidas intuitivas que lhes parecessem desejáveis ou bem inspiradas.
Sem exagero, é necessário tirar do papel a dignidade da liberdade econômica no Brasil,
reconhecendo que, em linha de princípio, os empreendedores estão autorizados a organizar
sua atividade como bem entenderem. Nisso se inclui o direito de fixar regras para as pessoas
que desejem frequentar seus estabelecimentos, inclusive e notadamente para o fim de
definirem o tipo de produto, serviço ou experiência que fornecerão a seus consumidores.
Eventuais restrições são possíveis, mas não podem ser colocadas como se fossem uma
obviedade. Ao contrário, a regra geral é que sejam fixadas por lei e sejam capazes de superar
os testes da razoabilidade/proporcionalidade.

36.

É claro que disso não se pode inferir que o princípio da livre iniciativa

seja insuscetível de qualquer tipo de restrição. Em vez disso, outros bens constitucionais
poderão entrar em conflito com a livre iniciativa e justificar temperamentos. O que se pode
extrair do texto constitucional, com convicção, é que as restrições ao princípio da livre
iniciativa devem ser excepcionais e condicionadas à realização de outros fins legítimos,
recaindo sobre o intérprete um ônus argumentativo relevante de justificá-las49. Ademais,

48
49

STF, DJ 10 maio 2012, RE 632.644 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux.
Bruno Mattos e Silva, Limites constitucionais à ação estatal na economia, p.7. “A atividade
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em linha de princípio, o veículo adequado para promover compressões aos direitos
fundamentais é a lei, resultante do processo democrático de deliberação entre os
representantes do povo. Veja-se cada uma dessas exigências, começando com a legalidade.

a) A necessidade de que as restrições pretendidas, como regra, sejam veiculadas por lei

37.

O princípio da legalidade corresponde a uma das maiores conquistas

civilizatórias em prol da liberdade e da racionalidade50. Como é corrente, essa norma assume
diferentes contornos quando se dirige aos particulares e ao Poder Público: enquanto aqueles
são livres para fazer tudo o que a lei não veda (CF/88, art. 5º, II) 51, este só pode agir quando a
lei o determine ou autorize52 (CF/88, art. 37)53. Trata-se de um elemento nuclear do Estado
democrático de Direito, que promove a segurança jurídica ao descrever as condutas
exigidas54, ao mesmo tempo em que assegura a condução da coisa pública pelos

econômica está baseada na livre iniciativa. Isso significa que, como regra geral, o Estado não
exercerá diretamente a atividade econômica. Isso é incumbência dos particulares”. Disponível em:
http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos:
50

O termo é usado por ser mais corrente no Brasil. No entanto, a doutrina adota hoje um conceito
mais abrangente (juridicidade), em cujo ápice está a própria Constituição, sem exclusão, é claro, das
leis formais. Sobre o tema, v. Eduardo Bastos Furtado de Mendonça, A constitucionalização das
finanças públicas no Brasil: devido processo orçamentário e democracia, 2010, p. 200-1; Paulo Otero,
Legalidade e Administração Pública, 2003; Patrícia Baptista, Transformações do direito
administrativo, 2003; e Gustavo Binenbojm, Uma teoria do direito administrativo: direitos
fundamentais, democracia e constitucionalização, 2006, p. 137 e ss., para quem a Administração se
vincula ao ordenamento como um todo, o que inclui não só a Constituição e as leis, mas também, na
medida de sua validade, os regulamentos.
CF/88, art. 5º, II: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei;”
51

52

Luís Roberto Barroso, Apontamentos sobre o princípio da legalidade (delegações legislativas,
poder regulamentar e repartição constitucional das competências legislativas). In: Temas de direito
constitucional, 2001, p. 166-7.
CF/88, art. 37: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...)”
53

Como já destacou o Tribunal Constitucional alemão, o princípio da legalidade “tem por objetivo
tornar as intervenções do poder público, na medida do possível, calculáveis”, i.e., previsíveis
(BVerfGE 8, 274 – Preisgesetz. In: Jürgen Schwabe, Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal
Constitucional Federal alemão, 2005, p. 847). V., ainda, Lon L. Fuller, The morality of law, 1969, p.
51: “Even if only one man in a hundred takes the pains to inform himself concerning, say, the laws
applicable to the practice of his calling, this is enough to justify the trouble taken to make laws
generally available. This citizen at least is entitled to know, and he cannot be identified in advance.
(…) It is also plain that if the laws are not made readily available, there is no check against a disregard
of them by those charged with their application and enforcement”.
54
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representantes eleitos do povo55.

38.

É igualmente pacífico que o princípio da legalidade se apresenta sob

duas formas distintas, como: (i) preeminência da lei, afirma a superioridade dos atos com
status de lei sobre as espécies normativas inferiores (e.g., decretos, portarias); e (ii) reserva de
lei, impondo o tratamento de uma matéria por lei formal56. A preeminência da lei, como
expressão da hierarquia das fontes, se aplica em qualquer caso. Já a reserva legal é instituída
pela Constituição, explícita ou implicitamente, como uma garantia em favor de bens e
posições jurídicas mais sensíveis. A ideia é que a lei regule a matéria da forma mais detalhada
possível57, a fim de que sobre pouco ou nenhum espaço de conformação para o aplicador do
direito. Assim se passa, e.g., em âmbito punitivo58 e em boa parte do direito tributário59.

39.

Outro plano em que incide a reserva legal é a restrição a direitos e

garantias fundamentais. Com efeito, uma das limitações impostas às medidas restritivas é que
elas sejam veiculadas por lei geral e abstrata. Trata-se de uma aplicação direta e simultânea do
princípio da isonomia e do art. 5º, II, da Constituição60. Quando o interessado se insere no

55

Eduardo Bastos Furtado de Mendonça, A constitucionalização das finanças públicas no Brasil:
devido processo orçamentário e democracia, 2010, p. 231; Anna Cândida da Cunha Ferraz, A
autonomia universitária na Constituição de 05.10.1988, Revista de Direito Administrativo 215:139,
1999.
56

Alberto Xavier, Legalidade e tributação, Revista de Direito Público 47-48:329, 1978; Luís Roberto
Barroso, Apontamentos sobre o princípio da legalidade (delegações legislativas, poder regulamentar
e repartição constitucional das competências legislativas). In: Temas de direito constitucional, 2001,
p. 167-9; Eduardo Bastos Furtado de Mendonça, A constitucionalização das finanças públicas no
Brasil: devido processo orçamentário e democracia, 2010, p. 204 e ss..
57

Naturalmente, não é possível eliminar por completo a interferência do aplicador. V. Alexandre
Santos de Aragão, Princípio da legalidade e poder regulamentar no Estado contemporâneo, Boletim
de Direito Administrativo 5:370, 2002, p. 378: “(...) sabemos que o caráter exaustivo da lei,
pretensamente excludente de qualquer subjetividade por parte do seu concretizador, é uma
idealização irrealizável na prática. Basta vermos a grande quantidade de divergências doutrinárias e
judiciais existentes em matéria tributária e criminal, com posições jurídicas diversas, todas plausíveis.”
Além da indeterminação da linguagem, o próprio legislador opta, com frequência, por disposições
com uma maior abertura semântica. V. Eduardo Bastos Furtado de Mendonça, A constitucionalização
das finanças públicas no Brasil: devido processo orçamentário e democracia, 2010, p. 201-2.
CF/88, art. 5º, XXXIX: “Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal;”
58

CF/88, art. 150: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça;”
59

60

É o que se extrai de Gilmar Ferreira Mendes, Limitações dos direitos fundamentais. In: Gilmar
Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito constitucional, 2012, pp. 239-40 e
266-8.
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mercado privado, pode-se acrescentar aí também o princípio da livre concorrência, na medida
em que a imposição de limitações individuais e/ou casuísticas pode deixar um agente
econômico em situação de desvantagem em relação aos demais atores do seu segmento
específico. Naturalmente, não se exige que a lei esgote o tema, mas a ponderação entre as
normas em choque, realizada pelo legislador, tem prioridade em relação às escolhas subjetivas
do administrador ou do juiz da ocasião61.

40.

Todas essas exigências seriam esvaziadas de sentido se a Administração

e o Judiciário pudessem ocultar suas próprias preferências sob uma aparência de aplicação do
direito. Por isso, da vinculação à juridicidade decorre um dever de motivação: como a mera
vontade do aplicador não é suficiente para legitimar sua decisão 62, é necessário que ele
demonstre argumentativamente sua aderência à lei ou à Constituição63. Se é certo, por um
lado, que é cada vez mais comum o emprego de textos legislativos mais abertos, é igualmente
correto, por outro, que isso aumenta substancialmente o ônus argumentativo do aplicador da
lei: “[n]esses casos, não basta a mera referência à Constituição ou à lei para legitimar a
decisão judicial; é necessário que os princípios e termos indeterminados pertinentes sejam
construídos argumentativamente até o ponto em que deles se extraia um comando concreto
que dê solução ao litígio”64. O ponto foi objeto de explícita consagração no Código de
Processo Civil, que considera sem fundamentação a decisão que “empregar conceitos
jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (art.
489, § 1º, II) e, diante de um conflito de normas, exige que o juiz, na ponderação, exponha
“as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que

61

Ana Paula de Barcellos, Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, 2005, p. 165 e ss. V.,
ainda, Ingo Wolfgang Sarlet, Teoria geral dos direitos fundamentais. In: Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz
Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Curso de direito constitucional, 2013, p. 347.
62

Daniel Sarmento, A eficácia temporal das decisões no controle de constitucionalidade. In: Daniel
Sarmento (Org.), O controle de constitucionalidade e a Lei nº 9.868/99, 2001, p. 133: “No Estado de
Direito, as decisões judiciais são atos de aplicação da ordem jurídico-constitucional, e não pura
manifestação da vontade arbitrária das autoridades investidas no poder estatal de dizer o direito.
Dentro da rule of law, não há lugar oráculos ou decisionismos”.
63

Luís Roberto Barroso, Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e
a construção do novo modelo, 2010, p. 339; Eduardo Bastos Furtado de Mendonça, A
constitucionalização das finanças públicas no Brasil: devido processo orçamentário e democracia,
2010, p. 230-1; Thiago Magalhães Pires, Princípios e garantias fundamentais do processo civil:
comentários ao projeto de Novo Código de Processo Civil, Universitas JUS 25:108, 2014.
64

Thiago Magalhães Pires, Princípios e garantias fundamentais do processo civil: comentários ao
projeto de Novo Código de Processo Civil, Universitas JUS 25:110, 2014. V., ainda, Luís Roberto
Barroso, Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do
novo modelo, 2010, p. 312.
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fundamentam a conclusão” (art. 489, § 2º).

41.

No caso em exame, contrariando as exigências acima descritas, os atos

do Poder Público questionados desconsideram o fato de que inexiste lei que proíba os cinemas
de limitar o ingresso de bebidas e alimentos provenientes de outros estabelecimentos. Em vez
disso, a linha jurisprudencial questionada promove uma extensão artificial do art. 39, I do
CDC, que trata de questão diversa. O dispositivo enumera condutas reputadas abusivas,
limitando a liberdade econômica dos empresários. O inciso I, responsável por vedar a prática
conhecida como venda casada, possui a seguinte dicção: “[é vedado ao fornecedor de
produtos ou serviços] I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites
quantitativos”.

42.

Com fundamento nesse dispositivo, os órgãos de defesa do consumidor

vêm aplicando multas a diversos tipos de fornecedores de produtos e serviço, com o amparo
do Judiciário: salões de festas não podem condicionar o aluguel do espaço à contratação do
serviço de buffet; empresas de telecomunicações não podem condicionar a venda do pacote de
internet à aquisição do serviço de telefone, sem que cada um possa ser adquirido
individualmente; imobiliárias não podem condicionar a contratação do financiamento de
imóvel à adesão ao seguro habitacional, dentre outros.

43.

Note-se que, entre as condutas referidas, há um claro denominador

comum firmemente assentado: para que o consumidor possa adquirir um determinado
produto ou serviço, exige-se que ele tenha, necessariamente, de adquirir também um
outro serviço ou produto. Tal situação simplesmente não se coloca no caso em exame, por
duas razões.

44.

Em primeiro lugar, é possível ir ao cinema sem, necessariamente, ter de

consumir os alimentos oferecidos pelas bombonières. E o mesmo, por natural, se aplica ao
inverso: é viável comprar algo na bombonière do cinema sem assistir qualquer filme. Não faz
sentido, assim, afirmar que se estaria condicionando a contratação de um serviço à aquisição
de outro produto. Em segundo lugar, o que os cinemas multiplex oferecem é uma experiência
de entretenimento. A venda de produtos como pipoca, balas e refrigerantes é um mero
complemento do objeto central do serviço oferecido, que consiste na exibição de filmes.
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Afinal, os consumidores vão ao cinema para assistir às exibições e não para almoçar ou jantar
na lanchonete do estabelecimento. O agente econômico deve ver garantida a sua liberdade de
organizar essa experiência da forma que lhe pareça melhor, notadamente para fins de alocação
de custos e definição das margens de lucro. Não apenas para lidar com as circunstâncias
inerentes à atividade – filmes e horários de exibição que apresentam menor apelo comercial –,
mas, também, para permitir que o objeto central da experiência – a exibição de filmes – possa
ser oferecida a preços menores.

45.

Tanto é assim que não se fala na mesma restrição com relação a

estabelecimentos da mesma natureza, como parques de diversão, circos e arenas esportivas.
Aliás, a prática foi expressamente retificada, pelo legislador ordinário, ao editar a Lei da Copa
do Mundo de 2014, que permitiu que os estádios estabeleçam exclusividade na venda de
alimentos, inclusive em áreas externas às arenas65. Na mesma linha, as leis estaduais que
visam regulamentar a futura Lei Geral dos Jogos Olímpicos de 2016 vem tratando a matéria
da mesma maneira66. O tema será retomado no tópico seguinte, pois merece uma análise
pormenorizada. Por ora, vale mencionar que a desequiparação injustificada entre os
estabelecimentos somente reforça a inadequação da restrição que vem sendo imposta pelo Eg.
STJ.

46.

Antes de concluir, convém reiterar uma observação, apenas para evitar

confusões. A requerente não pretende que esse Eg. STF defina como deve ser interpretado um
dispositivo legal. O que se quer apontar é simplesmente o seguinte: de duas, uma – ou bem o
Eg. STJ criou ex nihilo um dever (que não é amparado pelo CDC), ou bem ele conferiu a um
dispositivo deste diploma uma interpretação que o torna inconstitucional. Em qualquer caso, a
presente impugnação é admissível, variando apenas o instrumento (ADPF ou ADI) e o pedido
(rejeição do ato do Poder Público ou interpretação do CDC conforme a Constituição). Por isso
o pedido eventual para a presente ADPF seja recebida como ADI, se essa Eg. Corte entender
Lei nº 12.669/2014, art. 11, § 1º: “Os limites das áreas de exclusividade relacionadas aos Locais
Oficiais de Competição serão tempestivamente estabelecidos pela autoridade competente,
considerados os requerimentos da FIFA ou de terceiros por ela indicados, atendidos os requisitos
desta Lei e observado o perímetro máximo de 2 km (dois quilômetros) ao redor dos referidos Locais
Oficiais de Competição.”
65

Cite-se, como exemplo, o art. 16 da Lei nº 5.556/15, do Distrito Federal: “Não se aplicam aos
eventos oficiais quaisquer normas distritais que disponham sobre divulgação de marcas, distribuição,
venda, publicidade ou propaganda de produtos e serviços ou comércio de alimentos e bebidas,
inclusive as que restrinjam o consumo de bebidas alcoólicas no interior dos locais oficiais, salvo as
proibições destinadas à proteção de menores de 18 anos”.
66
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que o dispositivo do CDC teria alguma pertinência ao caso.

47.

Em suma: a prática de vedar a entrada de alimentos externos não se

enquadra em uma das hipóteses elencadas pelo legislador como restrições razoáveis,
evidenciando a violação extrema ao preceito constitucional da livre iniciativa. A limitação
levada a cabo pelo Eg. STJ sequer encontra fundamento na lei. Ao contrário, parte de uma
extensão indevida – e, hoje, seletiva – de um dispositivo legal que trata de hipótese diversa.
Em se tratando de limitação a direito fundamental e à própria lógica básica de funcionamento
da ordem econômica, a constatação da inexistência de base legal reforça a percepção de
potencial arbitrariedade. Vale dizer: ainda que o Judiciário possa criar ressalvas à livre
iniciativa, é fora de dúvida que a sua margem de conformação deve ser mais restrita do que
aquela conferida ao legislador. O tópico seguinte confirmará e reforçará tal percepção, na
medida em que será demonstrada a desproporcionalidade da restrição judicial.

b) Violação ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade

48.

O ato do Poder Público em exame não é capaz de superar o exame da

proporcionalidade/razoabilidade, que submete a validade da restrição a direitos fundamentais
à observância de três etapas: a) adequação; b) necessidade; c) proporcionalidade em sentido
estrito.

49.

No caso, a medida, que restringe a eficácia do princípio da livre

iniciativa, é inadequada, pois não é capaz de produzir os resultados a que se destina. A
pretexto de pretender proteger a liberdade de escolha do consumidor e seu acesso à cultura, a
jurisprudência do Eg. STJ produz um grave efeito colateral e leva ao resultado inverso. Sem
poder distribuir os custos do cinema com a bombonière, a empresa precisa concentrá-los no
preço do ingresso. Assim, a ida ao cinema – que representa, ao fim e ao cabo, o interesse
central do consumidor – torna-se menos acessível ao público em geral. Em consequência, a
conduta se torna prejudicial aos interesses do verdadeiro destinatário da norma.

50.

Sobre o ponto acima, retomando ideia já veiculada, é no mínimo

questionável a suposição de que o Estado, agindo em abstrato, seria capaz de apreender e
promover as necessidades dos diferentes tipos de consumidor. Justamente ao contrário: a ratio
da livre iniciativa é permitir que o mercado gere variedade de ofertas e condições negociais,
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atendendo a diferentes públicos. Nessa linha, o professor Daniel Sarmento faz a observação
precisa de que “o funcionamento regular de um mercado competitivo tende a ser o
instrumento mais eficiente para a captação e a satisfação dos interesses e das preferências de
um universo amplo e plural de pessoas do que a atuação de qualquer autoridade pública”67.

51.

A aplicação desse raciocínio ao caso dos cinemas é bastante simples: a

flexibilidade na alocação dos custos fixos – incluindo a receita da bombonière – poderia
permitir a exibição de filmes com menor potencial comercial e/ou a cobrança de ingressos em
valor menor, o que poderia atender a segmentos relevantes de expectadores, incluindo os de
renda mais baixa. Veja-se que não se trata de exigir, necessariamente, que tal composição
ocorra. O que a liberdade econômica exige é que ela seja uma opção possível, a menos que
haja um relevante elemento constitucional que imponha a restrição. Não parece suficiente,
com as devidas vênias, que se invoque um suposto interesse genérico do Estado de garantir
que os frequentadores de um cinema tenham acesso eventual a refrigerantes e balas ao menor
preço possível. Não há qualquer essencialidade nessa forma de consumo, acessória ao próprio
objeto central das salas de cinema. Haveria, portanto, uma interpretação maximalista e
potencialmente desastrada da proteção ao consumidor, agravada pela falta de amparo legal.

52.

Ademais, observe-se que a restrição à livre exploração do negócio em

questão, em alguns casos, traz o efeito pernicioso de expor os cinemas à concorrência desleal.
É comum que ambulantes, contando com a omissão estatal, vendam produtos nas portas dos
cinemas, especialmente quando se trata de estabelecidos fora de shoppings centers. A pretexto
de tutelar o consumidor, as regras acabam por reduzir empregos formais e tributos, bem como
empurrar pessoas para a informalidade.

53.

Por fim, a restrição padece igualmente de falta de proporcionalidade

em sentido estrito. Como se sabe, cuida-se, aqui, de uma análise de custo-benefício, pela qual
se busca verificar se o sacrifício de um direito fundamental é satisfatoriamente compensado
pela promoção de outros. Não é o caso. A livre iniciativa do empresário sofre uma restrição
substancial em nome de uma proteção paternalista excessiva. O caráter excessivo dessa
restrição decorre de vários fatores:
67

Daniel Sarmento, Ordem constitucional econômica, liberdade e transporte individual de
passageiros: “O caso Uber”. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/paracer-legalidade-uber.pdf>.
Acesso em: 6 abr. 2016, p. 9.
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(i) os frequentadores de cinema não se encontram em situação de especial
vulnerabilidade;
(ii) a restrição a bebidas e alimentos externos não é justificada apenas por interesses
comerciais, mas também para promover a padronização desses itens para fins de logística
(rotinas de limpeza das salas entre as exibições) e, sobretudo, proteção da experiência dos
consumidores. O ingresso livre de quaisquer alimentos ou bebidas, independentemente de
seus odores e dos ruídos causados por suas embalagens, é causa comum de reclamação por
parte de outros expectadores;
(iii) a suposta proteção gerada pelos atos questionados incide no aspecto acessório da
experiência buscada pelos consumidores, representado pelos alimentos e bebidas. Como
mencionado, a aquisição de tais produtos é parte secundária na oferta de entretenimento
representada pelo cinema;
(iv) não se impede o acesso dos clientes a alimentos e bebidas, de forma geral; eles
podem adquiri-los e consumi-los, antes ou depois do cinema, se assim preferirem, inclusive
por considerarem que essa seria uma opção mais barata ou vantajosa. A única coisa que não
se admite é que esses bens sejam consumidos dentro do cinema. Troca-se uma restrição leve
sobre o consumidor, de duas horas em média, por uma limitação intensa, permanente, sobre
os agentes econômicos;
(v) não há qualquer bem jurídico-constitucional promovido por essa medida, sendo
certo que não é toda e qualquer “vantagem” adicional ao consumidor que se qualifica como
tal; e
(vi) o paternalismo pode ter o efeito de encarecer o acesso dos consumidores à
dimensão central do serviço que os mobilizou a irem ao cinema, obviamente representada
pela possibilidade de assistirem ao filme.
54.

Nesses termos, resta clara a violação à razoabilidade-proporcionalidade

pelo ato do Poder Público. Em última análise, o que se tem é um órgão judicial, com
fundamento em uma cláusula que não se aplica ao caso concreto e ao arrepio da
Constituição, instituindo políticas públicas intervencionistas que, ao fim e ao cabo, não
trazem benefícios aos verdadeiros destinatários.
55.

Para corroborar essa afirmação, registre-se que essa não é a linha

predominante no direito comparado. Algumas informações ajudam a ilustrar o ponto,
inclusive pela percepção de que, em muitos países, a liberdade do empreendedor é tomada
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como intuitiva e, por isso mesmo, nem sequer é objeto de regulação em atos legislativos ou
decisões judiciais. Ao contrário, eventuais irrupções de insatisfação é que geram notícia.
56.

Nos Estados Unidos, esse debate nem chega a se colocar de forma

relevante, dada a tradição de respeito genuíno à liberdade econômica. Ao contrário, o que se
vê em relação ao tema é o enorme número de sites na internet que se propõe a ensinar a burlar
a segurança para “contrabandear” alimento para dentro dos estabelecimentos68.

57.

Na mesma linha, no Canadá, onde não vigora a proibição de

exclusividade, um consumidor que teve seus alimentos apreendidos na entrada do cinema
moveu uma ação com fundamento na “lei de defesa do consumidor” (Consumer Protection
Act). Ainda sem decisão, o curioso é notar que a iniciativa gerou críticas pelos próprios
frequentadores dos cinemas, cientes de que “as lojas de conveniência representam grande
parte do lucro dos cinemas. Os ingressos não são exatamente baratos, mas só uma pequena
parte vai para os cinemas. (...) Para que o seu cinema local continue aberto, ele precisa fazer
dinheiro em algum lugar. E, francamente, qualquer empresa competindo por seus gastos
livres tem o preço aonde eles bem entenderem. É o livre mercado” 69.

58.

Um exemplo especialmente interessante vem da Espanha, que dispõe

de regramento sobre o tema. Trata-se do Decreto Real nº 2816/82, cujo art. 59 estabelece:
“I. O público [do espetáculo] não poderá
(...)
e) entrar no recinto ou local sem cumprir os requisitos a que a empresa
tenha condicionado o direito de admissão, através de sua publicidade ou
mediante cartazes, bem visíveis, colocado nos locares de acesso, fazendo
constar claramente tais requisitos”70.
59.

Naturalmente, a linha adotada no exterior não é vinculante para as

autoridades brasileiras. Mas, sem dúvida, a peculiaridade da situação do Brasil é suficiente
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para suscitar um questionamento relevante: as pessoas passam por isso em todo o mundo, em
geral sem qualquer tipo de problema; o que justifica uma política como a da jurisprudência do
Eg. STJ que, sem a promoção de qualquer fim constitucional relevante, restringe um conjunto
de preceitos fundamentais por ato judicial? A resposta, à toda evidência, é: nada. O que se tem
é uma limitação irrazoável e, assim, inconstitucional ao direito fundamental à livre iniciativa.

III.2. Violação à isonomia (CF/88, art. 5º, caput)

60.

Além de incorrer em desrespeito ao princípio da livre iniciativa, o ato

do Poder Público ora impugnado também viola o princípio da isonomia. Na Constituição, o
conjunto normativo que proclama a igualdade é especialmente expressivo. Em diversos
momentos, a ordem constitucional renova o seu compromisso de promover um Estado livre
de qualquer tipo de discriminação. Além do art. 3º, destaca-se o caput do art. 5º, no qual se
garante que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

61.

Naturalmente, isso não significa que qualquer forma de desequiparação

seja inválida. Ao contrário, é próprio da lei instituir tratamentos normativos diversos para
situações diferentes. O que a isonomia impõe é que uma eventual desequiparação seja
condicionada à existência de um fator que a justifique e que seja devidamente fundamentada.
Por exemplo, quando esse Eg. Tribunal declarou a validade da existência de cotas para negros
em universidades, arcou com um ônus argumentativo significativo, reconhecendo a validade
da medida a partir da constatação da existência de circunstâncias históricas que vinham
dificultando o ingresso de negros nas universidades71.

62.

No caso em tela, o ato do Poder Público não é acompanhado de

qualquer justificativa razoável para distinguir cinemas de outros estabelecimentos que foram
autorizados, por lei, a implementar a regra de exclusividade, como parques de diversões,
teatros, shows e eventos esportivos. Em todos os três exemplos, o Poder Público não pune o
71
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empresário que pretenda limitar o ingresso de alimentos e bebidas externos. Ressalte-se, aliás,
que em relação aos estádios esportivos, a Lei nº 12.663/2014 concedeu essa prerrogativa
expressamente (art. 11).

63.

Nesses termos, a distinção levada a cabo pelas decisões do Eg. STJ é

inválida, pois não há nenhum argumento capaz de justificá-la e dela decorre desequipração
arbitrária em face de outros empreendedores. O ato do Poder Público questionado viola,
portanto, o dever de conferir tratamento similar a situações semelhantes e de preservar a
coerência normativa, inerentes ao Estado Democrático de Direito.

III.3. Violação ao direito fundamental de acesso à cultura (CF/88, art. 215)

64.

Aponte-se, por fim, a restrição desproporcional ao direito de acesso à

cultura. No inciso V, do art. 23, a Constituição proclama ser dever do Estado e dever da União
proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e
à inovação. Isso porque “a conscientização de que o desenvolvimento sociocultural e
econômico do país depende fundamentalmente da elevação do nível educacional e cultural e
do progresso científico, explica o empenho que se demanda de todos os integrantes da
Federação, no proporcionar meios de acesso às ferramentas básicas do processo
desenvolvimentista”72.

65.

A Lei Fundamental volta a se manifestar a respeito do direito à cultura

no art. 215 e 216, ao proclamar que “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais”.

66.

Como se pode perceber, nas duas referências constitucionais ao tema, o

direito à cultura se enquadra como dever do Estado. Exatamente em cumprimento a esse
dever, o Poder Legislativo vem, há muito, provendo subsídios e destinado cotas à indústria
cinematográfica nacional. O setor de produção cinematográfica, que consiste na primeira
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etapa da cadeia industrial, conta com patrocínios financeiros e benefícios fiscais diversos, o
que não é objeto de questionamento na presente ação.

67.

Na contramão de tudo isso, o ato do Poder Público questionado acaba

atuando de forma contraditória na outra ponta, criando restrições aleatórias à liberdade
econômica dos exibidores que têm o impacto de limitar o acesso à cultura por parte da
população, inclusive da camada mais carente de recursos financeiros. Isso porque, ao reduzir
e tornar incerto o faturamento das bombonières, os estabelecimentos perdem a flexibilidade
para alocar seus custos fixos e são obrigados a concentrá-los no preço dos ingressos. Com
entradas menos acessíveis, ao fim e ao cabo, quem sai prejudicado é o consumidor mais
humilde, que não poderá assistir aos filmes.

68.

Sobre esse ponto, a Escola de Administração da Universidade de

Stanford, nos Estados Unidos, elaborou um estudo onde se conclui que “o alto preço da
pipoca na maior parte dos cinemas representa, na verdade, benefício para os frequentadores
de cinemas”73:
“os resultados da pesquisa respondem uma antiga pergunta sobre se é
melhor cobrar mais caro pelo produto principal (nesse caso, os
ingressos do cinema) ou em um produto acessório (a pipoca). Alocando
os preços altos em itens secundários significa que, realmente, pessoas
com menos condições financeiras terão mais oportunidades de assistir
a filmes. Em geral, mais consumidores irão ao cinema, que terão um
lucro melhor sobre aqueles que estão dispostos a ‘deixar a grana’ nos
ursinhos de jujuba”74.
69.

Poder-se-ia argumentar que a concorrência externa baratearia os preços

das bombonières e que isso traria benefícios ao consumidor. Não é esse, porém, o verdadeiro
interesse de quem vai ao cinema. Ao contrário, a pretexto de tornar o acessório mais
acessível, o Estado acaba tornando inacessível exatamente o que o consumidor de fato almeja:
assistir aos filmes.
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70.

Para agravar o problema, os maiores prejudicados pelo incremento dos

preços são justamente os filmes com menor apelo comercial, no que se inclui grande parte dos
filmes nacionais. O consumidor poderá até se programar para ir à pré-estreia de Star Wars: o
despertar da força, mas provavelmente não faria o mesmo pelos brasileiros. De forma
correlata, os estabelecimentos perdem o estímulo econômico para arriscar a exibição de filmes
que não sejam apostas comerciais evidentes. O problema é particularmente sensível nos
cinemas multiplex, caracterizados por salas de exibição maiores e mais requintadas, o que
importa maior custo fixo de manutenção. O resultado, portanto, é a redução da oferta de bens
culturais e um estímulo à homogeneização cultural.
71.

Sendo assim, é certo de que o ato do Poder Público também restringe,

irrazoavelmente, o direito de acesso à cultura. O que se tem é uma política judicial baseada
em uma intuição, que acaba por afetar negativamente a liberdade econômica de
empreendedores e de consumidores, resvalando em violações adicionais à isonomia e ao
direito fundamental de acesso à cultura. Tudo isso a pretexto de tutelar o interesse de
consumidores que não se mostram especialmente vulneráveis, e em relação a produtos
desprovidos de essencialidade – em si mesma e, menos ainda, no contexto específico dos
cinemas.

IV. DOS PEDIDOS

IV.1. Do pedido cautelar

72.

A existência de fumus boni iuris, assim compreendida a plausibilidade

do direito alegado, foi demonstrada ao longo da exposição. O periculum in mora, por sua vez,
decorre (i) em tempos de severa crise econômica, dos riscos econômicos que decaem sobre as
empresas exibidoras cinematográficas, que se veem frustrados seus direitos fundamentais; (ii)
da frustração permanente de direitos fundamentais. Como já se discorreu, os direitos
fundamentais aqui violados são a livre iniciativa, a isonomia e o direito de acesso à cultura.

73.

Por tais razões, pede-se a esse Eg. Supremo Tribunal, em sede liminar,

a suspensão dos efeitos das decisões judiciais que considerem ilícitas a prática de vedação de
entrada, em cinemas, com alimentos que não os fornecidos pelas próprias exibidoras. Por
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consequência, pede-se a suspensão de todos os processos em andamento que hajam se
pronunciado em sentido contrário.
IV.2. Do pedido principal

74.

Com base em tais considerações, o requerente pede que seja julgado

procedente o presente pedido para o fim de que essa Eg. Corte declare, com efeitos ex tunc e
erga omnes, a inconstitucionalidade do ato do Poder Público impugnado nesta ação, em
nome dos princípios constitucionais explicitados, a fim de afirmar a legitimidade da opção
econômica dos cinemas de vedar o ingresso, nas suas salas de exibição, de bebidas e
alimentos que não tenham sido adquiridos em suas bombonières, mesmo que semelhantes ou
iguais aos por elas fornecidos.
IV.3. Do pedido subsidiário

75.

Por fim, e por eventualidade, caso esse Eg. Tribunal entenda não ser o

caso de ADPF, requer seja o pedido autuado como ação direta de inconstitucionalidade,
hipótese em que se pediria a interpretação conforme a Constituição do art. 39, I, da Lei nº
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A interpretação requerida deverá explicitar que
o dispositivo não pode ser interpretado de modo a impedir que os cinemas instituam políticas
de proibição da entrada de alimentos e bebidas adquiridos externamente, mesmo que
semelhantes ou iguais aos fornecidos por si.

Nesses termos, pede provimento.
Brasília, 12 de abril de 2016
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