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RESUMO 

 
 
Esta pesquisa tem como objetivo demonstrar que o Código Penal e o Código 
de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são por muitas vezes ignorados por 
proprietários, funcionários e clientes de empreendimentos gastronômicos. 
Desde julho de 2010, todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de 
serviços do país estão obrigados a manter disponíveis para a consulta dos 
seus clientes o Código de Defesa do Consumidor, em local visível e de fácil 
acesso. 
O estudo irá classificar as prováveis fraudes cometidas por estabelecimentos 
de alimentação e identificar as penas que devem ser impostas ao autor no caso 
de descumprimento da lei. Será verificada também a possível utilização do 
Código de Processo Penal, da Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011 que altera 
dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, relativos à 
prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares 
além da aplicação das medidas alternativas adequadas, que norteiam os 
caminhos para evitar e deter estes crimes, alcançando sua eficácia na proteção 
do consumidor. 
É necessário também aplicar o Código Penal contra eventuais práticas ilegais 
cometidas pelos empresários desse setor, que ferem as relações de consumo 
e assim identificar as normas aplicáveis aos estabelecimentos de alimentação 
que podem imputar sanções penais aos empreendedores quando tais não 
forem observadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Alimentação segura, empreendimentos gastronômicos, 
defesa do consumidor. 

 



 
 
 

ABSTRACT  
 
 
 

This research aims to demonstrate that the Criminal Code and the Consumer 
Protection (Law 8.078/90) are many times ignored by owners, employees and 
customers of gastronomic ventures. Since July 2010, all the shops and services 
in the country are required to keep available for consultation with clients the 
Code of Consumer Protection, in a conspicuous and easily accessible. 
The study will classify the probable frauds committed by eating establishments 
and identifying the penalties that should be imposed on the author in case of 
noncompliance with the law. Will be checked also the possible use of the Code 
of Criminal Procedure, Law No. 12.403, of May 4, 2011 amending the 
provisions of Decree-Law No. 3,689, of October 3, 1941, relating to procedural 
arrest, bail, temporary freedom and other precautionary measures beyond the 
application of adequate alternative measures that guide the ways to prevent 
and deter these crimes, increasing their effectiveness in protecting the 
consumer. 
It is also necessary to apply the Criminal Code against any illegal practices 
committed by entrepreneurs in this sector, that hurt consumer relations and thus 
identify the standards applicable to food establishments that may charge 
penalties when these entrepreneurs are not observed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Food safe, gastronomical enterprises, consumer protection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo mudou e diante de sua evolução prospera a busca por 

qualidade de vida, o respeito pelo direito dos consumidores e a consciência da 

defesa do meio ambiente. Há também uma procura mais intensa para conhecer 

profundamente como são preparados os pratos fora do lar e o aumento do 

interesse pelas Escolas de Gastronomia, o conhecimento e o saber por meio 

de pesquisas profissionais o que resulta em segurança alimentar. 

Na contemporaneidade houve uma revolução na gastronomia 

mundial e brasileira. Segundo o crítico gastronômico do jornal Folha de 

S.Paulo, Josemar Melo, a gastronomia floresce no mundo todo como paixão. 

Ela retrata hoje “o florescer da busca por qualidade vida, da luta pelo direito 

dos consumidores, da defesa do ambiente e da busca da qualidade do que 

comemos e bebemos” 1. 

A cozinha na qual eram preparados os alimentos sempre foi 

definida como castigo para as pessoas que não possuíam uma profissão. Em 

um passado não muito distante, os afazeres da cozinha nos navios eram dados 

como castigo aos eventuais viajantes clandestinos, pois ser preparador de 

alimentos e cozinhar para a tripulação e passageiros era um dos serviços mais 

humilhantes daquela época. Sabemos de histórias contadas que alguns 

condenados a este serviço optavam por ser jogados ao mar ao ter que se 

submeter à desonra de trabalhar nesse local. 

A profissão de Chefe de Cozinha atualmente passou a ser 

reconhecida com respeito e admiração pela sociedade. Os chefes preparam 

pratos com técnicas perfeitas usando equipamentos de última geração e 

tecnologia avançada, criando um produto final reconhecido que tem cor, 

consistência, estrutura e sabor sem perder as propriedades nutricionais. Ser 

proprietário de um estabelecimento comercial de alimentação é o desejo de 

muitas pessoas, no entanto, se este empresário não se dedicar totalmente ao 

seu comércio e deixar de realizar alguns dos muitos cuidados legais que 

envolvem este setor, o sonho se transformará em pesadelo. 

  

                                                 
1
 FOLHA de S.Paulo. Ilustrada. Como paixão, gastronomia floresce no mundo todo. Josemar Melo. 

Publicado em 11 mai.2011. 
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Mais da metade dos estabelecimentos de alimentação fecham até 

o segundo ano de funcionamento2. Para ser mais preciso, 29 % encerram seu 

funcionamento no primeiro ano de atividade e 79 % não sobrevivem ao 

segundo. Não há segredos ou fórmulas para isso acontecer, no entanto 

observamos cuidados que poderão afastar o fracasso proporcional à dedicação 

ao empreendimento. Questionamos quais seriam essas práticas ilegais para os 

estabelecimentos efetivamente conhecê-las e evitá-las e, se descumprirem a 

lei, conhecerem também as penas previstas e que devem ser aplicadas pelos 

crimes cometidos. 

Para o estabelecimento comercial de alimentação que tem como 

objeto lucrar com a venda de produtos e serviços é muito mais compensador 

financeiramente pagar a multa decorrente de uma vistoria pela vigilância 

sanitária ou denúncia de algum cliente insatisfeito a corrigir suas instalações, 

obedecer as normas e investir em serviços que beneficiariam seus funcionários 

adequando o seu produto final aos princípios das regras da segurança 

alimentar. 

Ocorre que o consumidor nem sempre é estimulado a denunciar 

as fraudes contra ele cometidas, pois a sociedade e o legislador acabam 

beneficiando estes tipos de crime de consumo ao se interessarem mais pelos 

crimes repercutidos e divulgados de maneira teatral pela mídia. 

Pagar multas para sanar crimes não intimida empresários que se 

sentem à vontade para continuar infringindo as leis. Temos, então, que esta 

situação não pode continuar desconhecida incentivando outros sabedores do 

fato a continuar sua prática. Entendemos, portanto, que a única maneira de 

impedir ou deter estes crimes e alcançar sua efetividade na proteção do 

consumidor é a coerção penal, principalmente contra os atos mais graves 

cometidos pelo fornecedor de alimentos que pode conduzir a óbito seu cliente 

iludido pela relação de confiança aparente nos ricos salões decorados nos 

quais o alimento é servido, omitindo os métodos seguros de preparo, 

conservação e distribuição do alimento. 

 

                                                 
2
 FOLHA de S.Paulo. Ilustrada. Como paixão, gastronomia floresce no mundo todo. Josemar Melo. 

Publicado em 11 mai.2011. 
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As punições civis e administrativas no setor de alimentação têm 

forte cunho sancionador e levam a população a acreditar que os atos 

cometidos em prejuízo do consumidor não necessitam tipificar crime para 

servirem como proteção aos direitos violados3. Assim legitima-se a sociedade 

prejudicada por estes atos que tem em mãos o poder e o dever de denunciar 

estas fraudes contra o consumo. Quando cometidas pelos fornecedores ou 

fabricantes de alimentos e bebidas, são consideradas pequenas para os 

consumidores que não esperam efeitos céleres na justiça. Isto desestimula a 

denúncia, pois sabem os consumidores que também o resultado não 

compensará as demandas vindouras, suas consequências e implicações 

sempre maiores que os benefícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 NERY JÚNIOR, Nelson. Crimes contra as relações de consumo. Justitia. São Paulo, v. 60, n. 181/184, 

p.14-23. 
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2 A SOCIEDADE E O ESTABELECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 

 
 

A população mundial se divide em países compostos por 

sociedades, que reúnem pessoas formando povos e, por sua vez, têm 

resguardado em cada um deles os conhecimentos alimentares que garantem a 

distinção do sabor dos seus pratos.  

Com o decorrer do tempo, mesmo relutando em aceitar o 

progresso para defenderem suas tradições, aos poucos a evolução acaba 

modificando os costumes destes povos em razão do surgimento de novas 

tecnologias. Se estes povos abandonarem os seus costumes em prol de uma 

alimentação baseada somente nos nutrientes indispensáveis às suas 

necessidades nutricionais, alterando seus componentes, temperos e modos de 

preparo irão retroceder ao seu estado primitivo, destruindo seus conhecimentos 

e suas tradições 4. 

Em seu discurso, João Ricardo Moderno, na posse do vice-

presidente da República, Michel Temer, como Doutor Honoris Causa da 

Academia Brasileira de Filosofia, discorreu sobre a liberdade da sociedade: 

 
DISCURSO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE-PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA, PROF. DR. MICHEL TEMER 
João Ricardo Moderno  
Presidente da Academia Brasileira de Filosofia 
Nenhum Estado prospera na barbárie da não liberdade. A liberdade é 
o caminho mais curto para a igualdade. Segundo Adorno, “a crítica é 
um elemento indispensável da cultura, ela mesma contraditória, e 
apesar de toda a sua falsidade, ela é tão verdadeira quanto a cultura 
é falsa”. A filosofia convertida em ideologia inevitavelmente termina 
com as mãos sujas de sangue, pois toda concepção de mundo possui 
o vírus da barbárie, que cedo ou tarde acaba por emergir, 
contrariando todas as esperanças e promessas da liberdade contidas 
no conceito de civilização. Precisamos superar a sociedade do 
sofrimento, o que implica em superar a sociedade do princípio do 
prazer em que se converteu dramática e tragicamente a sociedade 
brasileira. Urge a adoção definitiva do princípio da realidade. A 
sociedade do prazer absoluto é a sociedade do absoluto sofrimento. 
Por outro lado, sobra Estado onde não é preciso, e falta Estado onde 
é necessário. Theodor Adorno finalmente ressalta que “nenhuma 
sociedade em contradição com seu próprio conceito, o de 
humanidade, pode ser plenamente consciente dela mesma”. Devolver 
a humanidade a si mesma é tarefa crítica do Estado e da sociedade 
civil. 

 

                                                 
4
 CASCUDO, Luís da Câmara. História da Alimentação no Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia da 

Universidade de São Paulo, 1983. 
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A construção do estado de Direito, essencial à preservação da 

democracia, promove que os cidadãos se façam respeitar, de acordo com o 

princípio de que a liberdade de um termina onde começa a do outro. 5 

Notamos que até os animais não só se organizam em bandos 

para fugir da predação de outras espécies, mas, também para se alimentar 

uma vez que é mais eficiente conseguir alimentos em bandos do que sozinhos. 

O bando é a regra que lhes dá força mesmo quando unidos com outros de 

diferente espécie. Em relação ao ser humano e sua necessidade de vida em 

sociedade, o que existe é o comprometimento da proteção de cada um, 

regrada e limitada por normas. 

As normas e as regras restringem a liberdade individual em favor 

da manutenção da sociedade. Elas devem existir de forma temporal e se 

atualizarem de acordo com as modernizações da sociedade para se 

adequarem ao contemporâneo. São as normas que têm função educativa e 

levam os indivíduos as conhecerem e se educarem em prol do Estado6. No 

entanto, tendo em vista o Estado Democrático de Direito, sabemos que o 

Estado deve estar de acordo com a vontade do seu povo. As normas devem 

nascer do povo e se positivar no Estado; caso contrário, o Estado passa a 

exercer um regime autoritário. 

As normas que representam a sociedade devem estar legitimadas 

e aceitas pela própria sociedade que promovem sua eficácia. Assim, é a norma 

que regulamenta a vida em sociedade como uma interpretação sistemática da 

lei.  

Kelsen designou a existência de dois tipos de normas. A primeira 

são as primárias que ao serem desobedecidas indicam uma sanção e, 

posteriormente, identificou as normas secundárias como sendo as que 

preceituam uma conduta definida7. 

Um estabelecimento comercial de alimentação faz parte de uma 

sociedade construindo e aprimorando continuamente os seus serviços em prol 

dos clientes. Para ser continuamente aceito por esta sociedade é necessário 

apresentar todos os requisitos iniciais para a sua edificação o que inclui 

                                                 
5
 TEMER, Michel.  Democracia e Cidadania. São Paulo: Malheiros. São Paulo, 2006. 

6
 COELHO, Luiz Fernando. Lógica Jurídica e Interpretação das Leis. Rio de Janeiro: Forense, 1981. 

7
 KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas. Tradução de José Florentino Duarte. Porto Alegre: Sérgio 

Fabris, 1986. 
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equipamentos adequados e com tecnologia precisa, responsáveis pela boa 

qualidade de seu produto final. 

Outro elemento para o contínuo sucesso do empreendimento é 

estar em conformidade às normas e regras que restringem a liberdade 

individual do profissional e do estabelecimento, em favor do aceite de seu 

produto final pela sociedade. O profissional deve estar ciente das normas e de 

sua existência temporal, se atualizar sempre para acompanhar a evolução da 

sociedade e se adequar ao contemporâneo para prosseguir com sucesso. 

Pensávamos, todavia, que seria suficiente para o sucesso um 

plano de negócios elaborado por uma instituição renomada, uma receita que 

pertenceu por anos em segredo e sempre elogiada, os conselhos de amigos 

que incentivavam a abertura do estabelecimento pela sua dedicação à 

gastronomia, a ficha técnica dos pratos, a nutricionista experiente e o projeto 

que previa os fluxos e a circulação dos funcionários de maneira objetiva.  

No entanto percebemos que tudo isso parece ter sido em vão. 

Porque, então, não dá certo? 

Notamos que foi feito somente parte do necessário. Elaborar o 

plano de negócios, consultar uma empresa experiente em projetos com 

funcionários qualificados que pesquisam na área de gastronomia, utilizar novas 

tecnologias de mercado, fugir dos oportunistas e observar os estabelecimentos 

em funcionamento já foram projetados é muito importante. No entanto, tudo 

isso é apenas o início, o primeiro passo do que deverá ser trilhado para a 

implantação de um empreendimento.  

A continuidade do sucesso se dá igualmente obrigatória na 

observância das normas e leis que regram o estabelecimento comercial de 

alimentação. Assim, é possível banir futuros constrangimentos 

regulamentadores, como a suspensão temporária para a adequação legal, as 

multas por desobediência ou inadimplência cujo resultado pode ser até a 

lacração do estabelecimento e o encerramento das suas atividades. 

Um estabelecimento comercial de alimentação só pode continuar 

funcionando se mantiver um bom relacionamento com sua clientela e cumprir 

as regras legais ao oferecer um serviço correto, claro e honesto. Não há que 

falarmos na possibilidade de um estabelecimento comercial sem a aprovação 

daqueles que o frequentam e da sociedade, pois é ela que faz as regras 
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positivadas pelo Estado. Se as normas do Estado não são cumpridas, 

caminha-se contra a vontade da sociedade. 

Atualmente percebemos por meio dos anúncios nos meios de 

comunicação, um aumento significativo de ofertas de refeições variadas fora do 

lar. Isso leva os brasileiros a saírem de suas casas em busca de novas 

experiências gastronômicas. É essa demanda que anima os investidores para 

abrirem mais restaurantes já que este tipo de serviço parece mostrar um 

mercado vantajoso. Os que acreditam nesta sequência de facilidades e 

certezas se enganam, pois este tipo de comércio que se apresenta, num 

primeiro momento, facilmente lucrativo, é apenas a parte aparente de um 

iceberg que imerso esconde um rol de obrigações e deveres atribuídos aos 

seus proprietários. 

Demonstrado pela falta de conhecimento ou procurando apenas 

interesses econômicos, alguns empresários, sócios ou donos de restaurantes 

apresentam seus empreendimentos em situações tão aventureiras que não são 

necessários vastos conhecimentos da legislação ou das normas de vigilância 

sanitária para percebermos que alguns deles deveriam ter sido impedidos de 

funcionar e fechados, por colocar em risco a saúde pública. 

Notamos que há um mundo complexo de legislações e normas 

que se completam acompanhando a evolução da sociedade. Elas regram as 

diversas esferas do estabelecimento comercial de alimentação e deixam o 

empresário passível de múltiplas surpresas regularizadoras e necessárias, 

porém indesejáveis, que decorrem durante a sua jornada profissional.  

Para o empresário se posicionar na contínua organização da 

legalização de seu estabelecimento, separam-se estas esferas de uma maneira 

mais compreensível, conforme demonstramos a seguir: 

 

- As condições referentes a instalação, funcionamento e 

aprovação dos estabelecimentos comerciais de alimentação são ditadas por 

leis e normas que ajustam as categorias físicas, compreendendo a edificação e 

as obrigatoriedades de segurança conforme a pretensão dos serviços 

oferecidos. Há também o cuidado com o conjunto de outras normas que serão 

aplicadas a estes estabelecimentos, quanto à higiene no recebimento de 

matérias primas, na manipulação e preparo dos alimentos, na distribuição, 
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transporte e vendas destes produtos; segurança alimentar com a 

obrigatoriedade de nutricionista ou responsável; o critério de guarda e 

transporte de resíduos; lei antifumo em ambientes públicos; serviços de saúde 

dos funcionários que visa a higiene e segurança no trabalho por meio de 

exames médicos periódicos; segurança contra incêndios com vistorias do corpo 

de bombeiros; acústica no ambiente de recebimento, preparo e consumo de 

alimentos; serviços de segurança privada; serviços de valet e estacionamento 

para clientes e o alvará de funcionamento; 

- O local do estabelecimento comercial de alimentação deve ter a 

disposição do interessado infraestruturas fundamentais como água tratada, 

gás, eletricidade e redes de esgotos. Estes serviços devem estar 

dimensionados com a quantidade e a capacidade dos equipamentos 

necessários à realização dos serviços pretendidos; 

- As áreas ao redor e de acesso ao estabelecimento devem estar livres 

de obstáculos e limpas, com revestimentos apropriados de acordo com o local 

e às normas municipais; 

- Adaptar o funcionamento de um restaurante em uma habitação já 

construída, utilizar um complemento ou uma garagem para estabelecer 

alimentação comercial pode ser impraticável quando o pé direito (distância 

entre o piso e o teto) for inferior ao mínimo exigido pela legislação local. O pé-

direito é um atributo sanitário importante relacionado à qualidade do ar local e, 

por consequência, ao conforto dos funcionários e clientes. Quanto maior o pé-

direito, maior será o volume de ar, a ventilação e a qualidade naquele 

ambiente, fator relevante na legislação trabalhista para um ambiente adequado 

de trabalho livre de riscos e acidentes. 

Para salientarmos a importância do conforto oferecido em um 

ambiente com o pé direito adequado citamos como exemplo a legislação 

portuguesa ao definir a altura interna com pelo menos 3 metros. Segundo o 

artigo 4º do Regulamento Geral de Higiene e Segurança do Trabalho nos 

Estabelecimentos Comerciais é permitido reduzi-lo até 2,70 metros (IMG2) 

desde que se utilize ventilação forçada por meios complementares de 

renovação do ar ambiente. Esta regra também é aplicada às dependências 

com utilização permanente de pessoas, como por exemplo a cozinha, a copa e 

a sala de refeições. Nos setores sem uso permanente de pessoas – como 
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instalações sanitárias ou zonas de armazenagem – é permitido reduzi-lo para 

até 2,20 metros 8. 

Em se tratando de normas penais para estabelecimentos que 

comercializam alimentos, o Código Penal brasileiro estabelece em seu art. 272 

– alterado pela Lei 9.677 de 1998 que incluiu na classificação dos delitos 

hediondos os crimes contra a saúde pública – que ao corromper, adulterar, 

falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, 

tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo o autor fica 

passível de uma pena que lhe impõe reclusão de 4 a 8 anos, e multa9. 

Um estabelecimento que vende produtos de alimentação no 

Município de São Paulo é regrado também por leis federais e estaduais e deve 

acatar as normas do Código Sanitário do Município de São Paulo (Lei nº 

13.725, de 09 de janeiro de 2004) que está fundamentada nos princípios 

expressos da Constituição Federal, nas Leis Orgânicas da Saúde (Leis 

Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de dezembro 

de 1990), no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990), no Código de Saúde do Estado de São Paulo (Lei 

Complementar nº 791, de 09 de março de 1995) e na Lei Orgânica do 

Município de São Paulo. 

Notamos assim que a legislação não é abreviada em uma única 

jurisdição e neste caso a competência será concorrente. Isto acontece quando 

é exercida simultaneamente, sobre o mesmo assunto, por mais de uma 

autoridade ou órgão autor das leis. Assim, devemos observar o princípio da 

hierarquia das normas que indica prioridade à legislação federal sobre a 

estadual e preferência à estadual sobre a municipal. 

Há ainda a possibilidade de existir um conflito entre as leis que irá 

provocar confusão de entendimento ou interpretações diferentes entre as 

diversas normas a respeito do mesmo assunto. Isto gera dúvida sobre qual 

delas deveremos satisfazer. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal entende 

que hierarquicamente, no ordenamento jurídico brasileiro, a primazia é para as 

                                                 
8
 REGULAMENTO Geral de Higiene e Segurança do Trabalho nos Estabelecimentos Comerciais, de 

Escritórios e Serviços. Decreto-Lei 243/86 de 20 de agosto de 1986, Ministério do Trabalho e Segurança 
Social, Portugal. 
9
 JESUS, Damásio E. de. Código de Processo Penal Anotado. 25.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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normas constitucionais, a seguir, na mesma escala hierárquica, estão as leis 

ordinárias e as complementares. No entanto, esse entendimento não é acatado 

por vários doutrinadores. 

A diversidade de leis, portarias do Ministério da Saúde, do Centro 

de Vigilância Sanitária, as resoluções de diretoria colegiada e uma infinidade 

de normas são ferramentas eficazes para advogados e fiscais do setor 

exercem suas profissões demandando lides intermináveis e provocando o 

congestionamento do Poder Judiciário na incidência de inúmeros recursos, 

provas e contra provas arguidas por excesso de normas que muitas vezes 

confundem o próprio profissional do direito levado a inúmeras interpretações 

que podem ser atribuídas aos artigos das leis. 

Além das normas que regram as cartilhas dos legisladores 

voltadas aos serviços de alimentação cujo objetivo é auxiliar os comerciantes e 

os manipuladores a prepararem, armazenarem e venderem os alimentos de 

forma higiênica, adequada e segura, há ainda as que não estão voltadas aos 

alimentos, mas à segurança do empreendimento e da edificação. Elas visam 

condições, horários de trabalho e de intervalo de descanso, adequações  da 

construção ao tipo de serviço fornecido, ao conforto dos trabalhadores 

(incluindo saturação e temperatura do ar causado por cheiros provenientes do 

preparo de alimentos na cozinha), ergonomia no trabalho, conforto e segurança 

do profissional, além da proteção do meio ambiente com a compra de sistemas 

de exaustão que tenham dispositivos capazes de eliminar o cheiro, a fumaça e 

a gordura. 

Sobre os estabelecimentos que comercializam alimentos incidem 

normas federais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - RDC 

216/2004, a NBR 9050/2004 (acessibilidade a pessoas com deficiência), as 

normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, como a NR 8 (que regula 

as edificações), a NR 17 (que trata da ergonomia), a NR 23 (que regula a 

proteção e combate contra incêndio) e a NR 24 (que visa o conforto nos locais 

de trabalho). 

No Estado de São Paulo deve ser respeitado o Código de 

Vigilância Sanitária nº 5/2013 que estabelece os critérios de higiene e de boas 

práticas operacionais para alimentos produzidos, fabricados, industrializados, 

manipulados e prontos para o consumo. 
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No âmbito municipal, a cidade de São Paulo tem como 

instrumento regulador a portaria SMS-G n°2619/2011 que contempla as boas 

práticas na produção de alimentos, o Código de Edificações (Lei nº 8266/75) e 

o Código Sanitário (Lei nº 10.083/98). 

Destacamos a importância desta Portaria pela sua recente 

atualização. Considerando a necessidade de aperfeiçoar constantemente as 

ações de vigilância em saúde visando proteger a saúde da população e as 

peculiaridades locais, a Secretaria Municipal de Saúde aprovou o Regulamento 

de Boas Práticas e de Controle de condições sanitárias e técnicas das 

atividades relacionadas à importação, exportação, extração, produção, 

manipulação, beneficiamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, 

distribuição, embalagem e reembalagem, fracionamento, comercialização e uso 

de alimentos, incluindo águas minerais, águas de fontes e bebidas, aditivos e 

embalagens para alimentos.10 

A Constituição Federal de 1988, identificada com preferência na 

hierarquia das normas brasileiras traz em seu enunciado informações 

essenciais ao empreendedor que pretenda trabalhar no ramo de alimentos. Em 

seu art. 200 descreve sobre a competência do Sistema Único de Saúde e 

outras atribuições legais, entre elas fiscalizar e inspecionar alimentos, 

compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas 

para o consumo humano. 

O art. 243 da Constituição Federal de 1988 estabelece que nas 

glebas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de 

plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e destinadas ao 

assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e 

medicamentosos, sem indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras 

sanções legais11. 

 

 

 

 

                                                 
10

 PORTARIA SMS-G n°2619 de 06 de dezembro de 2011, publicada em DOC de 6 dez.2011, p. 23. 
11

 MORAES, Alexandre de. Constituição da República Federativa do Brasil. 37.ed. São Paulo: Atlas, 

2013. 
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3 O DIREITO NAS OPERAÇÕES DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

 

No segmento de comércio de alimentos as relações jurídicas 

existem desde a iniciativa do primeiro ato para a constituição física e 

administrativa do estabelecimento comercial de alimentação. 

Para se desenvolver e continuar no mercado é necessário ao 

futuro dono do estabelecimento conhecer os aspectos jurídicos que envolvem a 

gestão de negócios dos alimentos. É preciso conhecer os principais, na medida 

do possível a grande maioria dos problemas que possam surgir neste setor 

visto que se trata de um gestor que lida com os aspectos jurídicos de sua área 

e as múltiplas intervenções do poder público em seu negócio. 

Apenas com o conhecimento das normas que regram estes 

estabelecimentos é possível diminuir os riscos e custos do setor de alimentos e 

bebidas decorrentes do excesso de normatização. 

Observamos também que as leis e normas que regem um 

estabelecimento comercial de alimentação incluem as esferas federais, 

estaduais e municipais, portanto, trata-se de uma legislação concorrente e no 

âmbito da legislação concorrente que exige a observância do princípio da 

hierarquia das normas (leis federais prevalecem ou têm superioridade sobre as 

leis estaduais e municipais); leis estaduais prevalecem ou têm superioridade 

sobre as municipais. 

A empresa que fornece refeições atua na produção quando vende 

produtos de sua própria fabricação aos consumidores; também pode ser 

revendedora ao comercializar com os seus clientes produtos industrializados 

ou não, adquiridos de terceiros.  

 O serviço de alimentação é exercido no local em que são 

preparadas e servidas as refeições, os alimentos avulsos e as bebidas. 

A produção de alimentos no próprio estabelecimento para serem 

servidos aos consumidores não faz de um restaurante, uma churrascaria, uma 

pizzaria ou de outros micros poluidores uma indústria para fins e controle da 

legislação ambiental. Neste caso, não é a Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (Cetesb) que irá fiscalizar no restaurante o 

funcionamento eficiente do sistema de exaustão, a fumaça emanada pelo forno 
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alimentado a lenha e os tipos de combustíveis usados nos equipamentos para 

o preparo dos alimentos. Para estes tipos de estabelecimento o poder de 

polícia e vistoria é uma função da prefeitura da cidade. 

A denúncia dirigida à Coordenadoria de Vigilância Sanitária da 

Prefeitura (Covisa), por vizinho do estabelecimento, incomodado pela fumaça 

ou cheiro pode gerar uma multa de até R$ 500 mil e ser feitas também nas 

subprefeituras da cidade ou na Secretaria do Verde 

 

3.1  Ponto comercial  

 

Conforme os artigos 1.142 a 1.149 do Código Civil, o 

estabelecimento comercial é todo o complexo de bens organizado para o 

exercício ou o funcionamento de uma empresa, seja por empresário, ou por 

sociedade empresária, Assim podemos dizer que são todos os bens, materiais 

ou não, reunidos para a prática de uma atividade econômica organizada pelo 

empresário ou por uma sociedade empresária, dos quais o comerciante se 

serve para explorar seu negócio12. 

 

Código Civil - Lei 10406/02 - TÍTULO III 
Do Estabelecimento 
CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens 
organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por 
sociedade empresária. 
Art. 1.143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de 
negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam 
compatíveis com a sua natureza. 

 

Os bens que constituem um estabelecimento podem ser 

corpóreos e incorpóreos; suas relações jurídicas podem ter como objeto tanto 

os bens materiais ou corpóreos como também os imateriais ou incorpóreos. 

Notamos que a distinção entre os bens existe desde o direito 

romano. Bens corpóreos são objetos que podemos perceber e palpar, como 

por exemplo, um automóvel, o estoque físico de um restaurante, os 

refrigeradores, os balcões, as máquinas de lavar louças e outros com 

características similares. 

                                                 
12

 CÓDIGO Civil e Constituição Federal - 64ª ed. São Paulo: Saraiva 2013. 
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Já os bens incorpóreos não têm essência palpável, nem 

existência material, mas jurídica. São os direitos das pessoas sobre as coisas, 

sobre o produto de seu intelecto, ou em relação à outra pessoa, com valor 

econômico. São os direitos autorais, os direitos a créditos e às suas invenções, 

por exemplo. 

Assim as coisas corpóreas podem ser objeto de compra e venda, 

enquanto os bens incorpóreos estão sujeitos à desistência, renúncia ou 

transferência e não podem ser tratadas como objeto de usucapião ou de 

permuta pela tradição, pois esta demanda a entrega de material ou coisa 

palpável. 

Tratando-se de ponto comercial, temos como parte integrante de 

sua existência o “fundo de comércio” que resulta do trabalho e do 

conhecimento do empreendedor sobre determinada atividade empresarial. 

Assim o “ponto comercial”, local no qual o empresário vende seus produtos ou 

presta seus serviços é parte do fundo de comércio, do conjunto de bens 

corpóreos ou incorpóreos que compõem o exercício da atividade mercantil. 

 

3.2  Ponto comercial jurídico  

 

O ponto comercial jurídico nasce no momento em que é realizado o 

contrato de locação comercial. É um bem integrante do patrimônio do 

empreendedor, muitas vezes chamado de fundo de comércio ou fundo de 

empresa. Após alguns anos de trabalho em determinado local, o empreendedor 

favorece a valorização do imóvel que pertence ao locador. 

O fundo de comércio representa uma parte do valor do imóvel, que 

surgiu do trabalho do empreendedor, muitas vezes, locatário. Portanto, não 

parece justo que apenas o proprietário se beneficie da valorização do imóvel 

sem nada destinar ao empreendedor locatário que trabalhou para construir a 

boa fama comercial daquele espaço.  

É comum que o fundo de comércio integre a negociação na 

transferência para terceiros, ou seja, considerado fator decisivo para conceder 

ao locatário o direito à renovação do contrato de aluguel. 
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3.3  Locação de imóvel comercial  

 

As regras para locação de imóvel comercial são estabelecidas 

pela Lei Federal nº 12.112/2009 (Nova lei do inquilinato), de 9 de dezembro de 

2009, que altera a Lei nº 8245, de 18 de outubro de 1991. Esta nova lei passou 

a ter vigência em 25 de janeiro de 2010 e aperfeiçoa as regras e 

procedimentos sobre a locação de imóvel urbano fazendo valer o que foi 

contratado entre o locador e o locatário e estimulando o mercado de locação. 

Ela garante que o empreendedor resguarde o patrimônio construído, a partir do 

seu trabalho e dedicação ao longo dos anos, criando o fundo de comércio. 

Este, por sua vez, começa a ter valor em 3 anos após o empreendedor iniciar 

suas atividades no local, valorizando assim, sua capacidade de atrair clientes e 

chamar a atenção ao seu nome comercial. 

Conforme a Lei Federal nº 12.112/2009, o empreendedor locatário 

pode pedir judicialmente a renovação do contrato de aluguel do local que 

representa o seu fundo de comércio. A lei permite ainda a renovação 

automática do aluguel, mantendo a preferência do atual ocupante desde que 

ele preencha os requisitos do art. 51 da locação não residencial, conforme 

reproduzimos abaixo:. 

 

LEI Nº 12.112, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009 
 
Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário 
terá direito à renovação do contrato, por igual prazo, desde que, 
cumulativamente: 
I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo 
determinado; 
II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos 
ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; 
III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo 
prazo mínimo e ininterrupto de três anos. 
§ 1º O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos 
cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total 
do imóvel, o direito à renovação somente poderá ser exercido pelo 
sublocatário. 
§ 2º Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para 
as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a 
pertencer o fundo do comércio, o direito à renovação poderá ser 
exercido pelo locatário ou pela sociedade. 
§ 3º Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o 
sócio sobrevivente fica sub-rogado no direito à renovação, desde que 
continue no mesmo ramo. 
§ 4º O direito à renovação do contrato estende-se às locações 
celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, 
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regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos 
previstos neste artigo. 
§ 5º Do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no 
interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, 
anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. 

 

É a possibilidade de o locador retomar o imóvel comercial, por 

meio de liminar, após notificar o inquilino que não concordar em sair do ponto 

com base em uma proposta melhor feita por terceiro. 

Pela Lei Federal nº 12.112 / 2009, ao final do contrato (quando é 

normal a prorrogação por prazo indeterminado), o inquilino fica em uma 

condição extremamente vulnerável, porque, a qualquer tempo, o proprietário 

pode propor um aumento do aluguel e impor com base na proposta de terceiros 

que, se não acatado pelo inquilino resulta em uma ação com despejo sumário. 

Segundo a legislação antiga, o locatário inadimplente precisava 

ser notificado duas vezes e a conclusão do despejo durava, em média, 14 

meses. Ao fim dos contratos comerciais, o locatário poderia propor uma ação 

renovatória para reajustar o valor do aluguel. Se não fosse feito acordo, teria 

ainda três meses para apelar e o despejo iria demorar outros seis meses. No 

caso de inadimplência, bastava comunicar a intenção de pagar o aluguel em 

atraso para evitar o despejo.  

Agora, de acordo com a Lei Federal nº 12.112 / 2009, logo na 

primeira notificação, a Justiça dará 30 dias despejar o inadimplente. A média 

de tempo para concluí-lo caiu para, no máximo, seis meses. 

Nos casos de contratos sem garantia de fiador ou seguro-fiança, 

segundo a lei anterior, as regras eram as mesmas dos contratos com garantias. 

O fiador era mantido no contrato nos casos em que este era estendido além do 

prazo inicial, e deveria ficar até o fim, o que já não ocorre pela nova lei. Isto 

porque, nesse tipo de contrato, o despejo por falta de pagamento poderá ser 

decretado em 15 dias. Ao final do contrato o fiador pode exonerar-se da 

obrigação mesmo que o locador e o locatário continuem com o acordo firmado. 

Nos contratos sem garantia, sem fiador ou seguro-fiança o 

inquilino que não pagar o aluguel poderá ser obrigado a sair do imóvel em 15 

dias. Com essa nova garantia, muitos proprietários deverão abrir mão da 

exigência do fiador e facilitar a locação. A Lei Federal nº 12.112 / 2009 dispõe 

ainda que o fiador poderá deixar o contrato, se houver separação do casal de 
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inquilinos, morte do locatário ou ao fim do prazo inicial do contrato. Nesse caso, 

o fiador continua responsável pela fiança durante 120 dias após a notificação 

do locador. O inquilino, por sua vez, tem o mesmo prazo para apresentar um 

novo fiador. 

Quando havia rescisão do contrato pelo inquilino, antes do prazo 

acordado, era necessário pagar a multa integral, já que pela lei anterior, julgada 

procedente a ação para retomar o imóvel, o juiz determinava a expedição do 

mandato de despejo. Esse procedimento durava, em média, 14 meses. 

Pela Lei Federal nº 12.112 / 2009, a multa por quebra de contrato 

antes do prazo determinado pelo inquilino será proporcional ao tempo restante 

do documento; quanto aos procedimentos para apressar a retomada do imóvel, 

o projeto estabelece que julgada procedente a ação, o juiz expedirá o mandato 

de despejo com prazo de 30 dias para a desocupação voluntária. 

Dentre os vetos do Presidente da República à Lei Federal nº 

12.112 / 2009, destacamos o artigo que criaria dificuldades para empresas 

fazerem qualquer mudança societária, já que exigia a anuência dos donos dos 

imóveis alugados a essas alterações. Outro veto diz respeito à previsão legal 

que excluía a possibilidade de indenizar o locatário que não obteve seu 

contrato de locação comercial renovado em razão de melhor proposta de 

terceiro, porque entendeu que eventuais prejuízos desse comerciante deverão 

ser indenizados. 

Ao oferecer as razões do veto, o presidente esclareceu que o 

contrato entre o locador e a pessoa jurídica não depende da estrutura 

societária e que esse tipo de exigência evitaria incorporar a participação 

majoritária de grandes empresas. 

Notamos também, em contrapartida, que pela nova lei a 

possibilidade de despejo sumário cria uma significativa insegurança em relação 

ao ponto de venda. Se o proprietário, ao fim do contrato receber uma oferta 

melhor de aluguel, não é obrigado a renová-lo mesmo se o inquilino estiver 

cumprindo as exigências da lei (contrato por escrito e tempo determinado; 

contrato de pelo menos 5 anos, ou soma de contratos anteriores igual a 5 anos 

ininterruptos e a exploração da sua atividade por pelo menos 3 anos 

ininterruptos). Ainda assim poderá ser decretado o despejo, que deve 

acontecer em até 30 dias. 
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3.4  Abertura da empresa  

 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae) revelou em suas últimas pesquisas que 29% dos estabelecimentos 

comerciais fracassam no primeiro ano e 79% não sobrevivem ao segundo ano 

de atividade. 

A taxa de insucesso dos estabelecimentos de alimentação é de 

70%, o que representa o dobro da média das empresas do Estado, que chega 

a 37%. Isso se deve aos obstáculos apontados na pesquisa. Entre os principais 

responsáveis por esta situação estão a alta carga tributária, o valor do aluguel, 

a dificuldade para contratar mão de obra de qualidade tendo em vista os 

encargos trabalhistas e, principalmente, a grande concorrência do setor na 

cidade de São Paulo que tem hoje 12.500 restaurantes em média com um 

faturamento mensal de aproximadamente R$ 400 milhões.  

Mesmo diante de todos estes obstáculos, trata-se de um mercado 

que ainda tem potencial para crescer, pois o total dos valores gastos com 

alimentação fora de casa ainda é muito baixo considerando as pesquisas que 

apontam em 2011, um movimento de R$ 210 bilhões, sendo R$4,5 bilhões 

relativos a 40 mil refeições por dia somente no setor de Catering refeições a 

bordo. 

Outro setor que também tem tendência ao crescimento é o de 

transporte rodoviário; o mercado ainda está muito carente de restaurantes e 

faltam serviços de alimentação para os passageiros.  

Então, questionamos: como explorar o negócio “alimentação” e ter 

sucesso, sem cair nas armadilhas supervenientes colocadas no caminho do 

empresário? 

Não existe uma receita, contudo é possível prever e evitar vários 

inconvenientes quando se conhece profundamente o ramo do negócio no qual 

se pretende atuar13. 

O Estado de São Paulo terá uma empresa para cada 20 

habitantes em 2015, ou seja, pouco mais de 2 milhões de empreendimentos. 

                                                 
13

 WALKER, John; Lundberg, Donald E. O Restaurante. Conceito e Operação. São Paulo: Bookman, 

2003. 
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Em 2009, esta relação era de 1 para 22. Algumas projeções indicam que em 

2020, teremos 1 empresa para 17 habitantes. Estes dados consolidam a 

vocação empreendedora do brasileiro, em especial do paulista que há tempos 

investe no sonho de ser o seu próprio patrão 14. 

E se depender dos jovens de até 24 anos, este movimento tende 

a crescer ainda mais. Das empresas abertas entre 1995 e 1999, 6% estavam 

nas mãos de pessoas desta faixa etária; em 2007, este percentual subiu para 

12%. 

Mas ter apenas o desejo de abrir uma empresa não é suficiente. É 

preciso fazer deste empreendimento algo bem-sucedido, que garanta a 

realização profissional de quem investiu. Estamos diante de um mercado 

dinâmico e os empreendimentos precisam acompanhar a velocidade das 

transformações e dar respostas à altura dos desejos dos consumidores 15. 

É preciso planejar o negócio, saber onde será localizado o 

estabelecimento, como conseguir clientes na quantidade necessária para pagar 

as contas, planejar o relacionamento com eles, os concorrentes e os 

fornecedores e compor uma boa equipe de funcionários. Outra preocupação 

diz respeito ao formato de gestão, isto é, fixar metas, planejamento, resultados, 

e imaginar se quando a empresa estiver funcionando o empresário pretende ter 

férias regulares e então definir quem cuidará do negócio neste período, 

antecipar se haverá tranquilidade durante as férias e antever, se houver, a 

pretensão de abrir outros negócios como franquias ou filiais. Enfim, ter certeza 

de que será realmente um bom negócio considerando o perfil do empreendedor 

16. 

Na fase de planejamento da escolha do local, antes de firmarmos 

um contrato de compra ou locação do imóvel é necessário pesquisar sobre o 

zoneamento na prefeitura ou subprefeitura em se tratando da cidade de São 

Paulo. 

Esta pesquisa preliminar orientará o futuro empresário sobre sua 

construção física, recuos (distância da construção aos limites do terreno), taxa 

de ocupação (relação entre a área da projeção horizontal da edificação e a 

                                                 
14

 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Publicado em 10 jan. 2013. 
15

 Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (Cebrae). 
16

 Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (Cebrae). 
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área do lote ou terreno); o coeficiente de aproveitamento (relação entre a área 

total construída e a área do lote) e a taxa de permeabilidade (relação entre a 

parte permeável, que permite a infiltração de água no solo, livre de qualquer 

edificação, e a área do lote). 

Em se tratando de reformar edificação construída deve-se sempre 

respeitar o zoneamento no qual a planta está aprovada e nunca remover 

paredes externas. Caso contrário, a edificação será considerada um novo 

zoneamento. 

Entre os aspectos básicos para a abertura de um negócio de 

alimentação está a escolha do ponto e saber se o imóvel já tem sua planta 

aprovada na prefeitura, habite-se e autorização de ocupação para o ramo 

comercial. Posteriormente é necessário verificar se a área na qual o 

restaurante será instalado permite a atividade. Para isso é necessário pedir à 

Prefeitura um documento atualizado por meio de termo de consulta. Se bem 

sucedida a consulta, deve então ser contratado um contador para realizar os 

cadastros na prefeitura. 

Com os documentos do imóvel e dos sócios, em mãos, o futuro 

empreendedor deve elaborar o contrato social da empresa e requisitar o 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) na Receita Federal e solicitar a 

Declaração Cadastral chamada de Inscrição Estadual, na Secretaria da 

Fazenda. 

Em relação à prefeitura, deve ser feita a inscrição municipal no 

Cadastro do Contribuinte Mobiliário e, para ser fiscalizado, o dono do 

restaurante pagará uma taxa específica.  

Encerrada esta fase, com a locação e o cadastro acertados, o 

empresário pode requerer a licença de funcionamento na prefeitura em até 60 

dias. É necessário ainda a visita dos bombeiros que elaboram um laudo 

mostrando o local e confirmando a existência de extintores de incêndio e rotas 

de fuga adequadas e sinalizadas. 

Para obter a licença definitiva a demora é muito grande e 

imprevisível. Assim, os bares e restaurantes acabam abrindo as portas ao 

público com protocolos de pedidos de alvará. É um procedimento legal, desde 

que o empresário tenha tomado as medidas anteriores, pois, a qualquer 

momento pode sofrer uma vistoria no local correndo o risco de ser lacrado por 
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desobediência legal. Esta lei foi criada recentemente em São Paulo justamente 

para ajudar o processo e permitir ao dono de bar ou restaurante obter um 

alvará provisório que lhe permite o funcionamento 17. 

Por último temos a Vigilância Sanitária que exige do restaurante 

equipamentos adequados, como também, dependendo do tamanho do 

empreendimento, um nutricionista responsável, ou um sócio que realize um 

curso de manipulação de alimentos. 

 

Regulamento torna obrigatórias boas práticas em lanchonetes e 
restaurantes. ANVISA

18
 

 
Medida atinge também cantinas, cozinhas industriais e padarias, que 
serão obrigadas a capacitar funcionários. Multas para infratores 
chegam a R$ 1,5 milhão. 
A iniciativa é inédita no País e promete mais segurança e saúde para 
os consumidores de alimentos preparados em restaurantes, 
lanchonetes, padarias, cantinas, bufês e cozinhas industriais e 
institucionais. O primeiro regulamento nacional sobre boas práticas 
para serviços de alimentação vai contribuir para melhorar as 
condições higiênicas e sanitárias desses locais. A medida foi editada 
pela ANVISA. Os estabelecimentos comerciais têm 180 dias – 
contados desde 16 de setembro de 2004 – para se adequarem ao 
regulamento, que inclui exigências como a capacitação de 
funcionários e a presença de manuais de boas práticas nos locais. As 
multas para os infratores são bem salgadas, variando de R$ 2 mil a 
R$ 1,5 milhão. 

 
 

3.5  A constituição societária da empresa  

 

 De acordo com o Código Civil brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002), a idade mínima para ser empresário é 18 anos; entre 16 e 18 

anos o menor poderá ser emancipado, mas só podem exercer a atividade de 

empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem 

legalmente impedidos 19. 

Para constituir um estabelecimento neste ramo de atividade é 

possível atuar como empresário individualmente, sem sócio (Lei Complementar 

n.º 128, de 19/12/2008, que alterou a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa 

de acordo com o Artigo 966 do Código Civil). A legislação define o empresário 

como aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica e 

                                                 
17

 FOLHA de S.Paulo. Mercado. Claudia Rolli. Publicado em 13 mai.2012.  
18

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Brasília (DF). 
19

 CÓDIGO Civil e Constituição Federal. 64ª ed. São Paulo: Saraiva 2013. 
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organizada para produzir ou circular bens ou serviços. A sociedade simples é 

registrada nos órgãos públicos, em cartório. 

Quem atuar como empresário individual terá toda autonomia para 

tomar decisões relacionadas ao funcionamento da empresa sem a necessidade 

de submetê-las à apreciação de um sócio. No entanto, esta liberdade de ações 

sujeitará o empresário às responsabilidades pelas obrigações assumidas de 

forma ilimitada em seu patrimônio, inclusive pessoal. 

E se a empresa não tiver recursos suficientes para honrar seus 

compromissos com os credores, fisco, empregados, fornecedores, bancos ou 

quaisquer dívidas assumidas em nome do empreendimento, o titular da 

empresa, neste caso, o empresário individual responderá com seus bens 

particulares para suprir o valor da dívida, mesmo tendo agido com cautela e 

boa-fé na condução dos negócios da empresa. 

Para constituir um estabelecimento neste ramo de atividade é 

permitido atuar como sócio de um ou mais sócios que formarão uma sociedade 

empresária (artigo 982 do Código Civil). Esta, por sua vez, tem por objeto o 

exercício de atividade própria de empresário sujeito ao registro, inclusive à 

sociedade por ações, e deve inscrever-se na Junta Comercial do Estado. 

Este tipo de sociedade ocorre quando duas ou mais pessoas 

chamadas sócios empresários exercem profissionalmente uma atividade 

econômica organizada em estabelecimento próprio e adequado para a produzir 

ou circular bens ou serviços. Também é admitido constituir sociedade entre os 

cônjuges (marido e mulher), desde que não tenham se casado no regime de 

comunhão universal de bens, ou no regime de separação obrigatória. 

O Código Civil dispõe ainda que os sócios têm o dever de exercer 

suas funções com responsabilidade e deverão contribuir com recursos 

suficientes para constituir a empresa e dar início às atividades. 

A Sociedade Empresária poderá ser limitada e por este motivo é o 

tipo de sociedade preferida para pequenas empresas, pois os sócios não 

respondem com seus bens pessoais caso exista bens suficientes para honrar 

os compromissos.  

Entretanto, se os sócios tomarem decisões contrárias ao interesse 

da sociedade, ou que visem prejudicar interesse de terceiros, poderão 

responder com seus bens pessoais para indenizar os prejuízos.  
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Para o registro nos órgãos públicos de uma Sociedade Simples 

ou uma Sociedade Empresária Ltda., são necessários os documentos pessoais 

do empresário ou dos sócios, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Receita 

Federal do Brasil, Carteira de Identidade (RG), Programa de Integração Social 

(PIS), Programa de Formação do Patrimônio do funcionário Público ou Fundo 

de Participação do servidor (Pasep), comprovante de endereço, bem como os 

documentos do local onde irá funcionar a empresa, contrato de locação ou de 

compra e venda registrado em cartório, Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU) do imóvel, a planta aprovada na prefeitura com o comprovante de 

endereço. É importante a devida atenção ao zoneamento do local especificado 

pela prefeitura para a concessão do tipo de estabelecimento. 

Definida a atividade, serão adotados os procedimentos iniciais do 

processo de abertura que dura cerca de 90 dias. Elabora-se o contrato social e 

as averbações necessárias junto aos cartórios cíveis; a empresa será inscrita 

na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) pelas atividades 

industriais e comerciais e no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas; será 

averbado o contrato social no Conselho Regional de Nutrição - CRN, a 

inscrição da empresa na Receita Federal e solicitada a vistoria da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no local da atividade alimentícia; será 

lavrada a inscrição na Secretaria da Fazenda identificando o Posto Fiscal, a 

inscrição na prefeitura municipal e o alvará de funcionamento municipal na 

prefeitura da cidade. 

 

3.6  O alvará de funcionamento  

 

O alvará de funcionamento é o documento emitido pelo poder 

Municipal autorizando o exercício de uma atividade aberta ao público, e que 

analisa principalmente, o local, o tipo de atividade, o meio ambiente, a 

segurança, a moralidade e o sossego público. Sua função é organizar a cidade, 

é o poder-dever do município, inalienável e indelegável. Um bar, por exemplo, 

não pode transformar-se em uma casa de show sem a autorização de um novo 

alvará de funcionamento. 

Este alvará não é renovado. Só haverá necessidade de outro se 

houver mudanças de titularidade, razão social, objeto ou endereço. Do 
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contrário, o alvará de funcionamento terá validade permanente. Muitos 

municípios confundem a liberação do alvará com a cobrança da taxa de 

fiscalização, mas ambas são figuras completamente distintas. Em suma, trata-

se da licença, da autorização concedida pela Prefeitura para um 

estabelecimento funcionar. O Município tem a prerrogativa de instituir uma taxa 

em razão dos serviços a que se obriga para analisar os procedimentos e liberar 

o alvará (vistoria prévia, protocolo, emissão da licença etc.), mas a cobrança é 

feita uma única vez, quando houver o pedido de emissão da licença. Feito isso, 

e se não houver pedidos futuros de alterações nos dados do alvará, não há 

mais serviços que justifiquem novas cobranças. Em razão disso a Taxa de 

Fiscalização de Funcionamento começou a ser chamada de Taxa de 

Renovação do Alvará pois, aos olhos do contribuinte, corresponderia ao pedido 

de renovação da licença para funcionar. Esse procedimento é um ato de 

coação por parte dos Municípios, pois se o contribuinte não renovar o alvará, o 

estabelecimento será considerado clandestino, podendo ser interditado 20. 

É, portanto uma maneira de cobrar a taxa por meios indiretos, 

mediante ação coercitiva, o que é ilegal. Em razão disto o Superior Tribunal de 

Justiça editou a Súmula 157: 

 
 
STJ - Súmula 157 - 22/03/1996 - DJ 15.04.1996. 
Cobrança de Taxa - Município - Renovação de Licença para 
Localização – 
Ilegitimidade. 
É ilegítima a cobrança de taxa, pelo Município, na renovação de 
licença para localização de estabelecimento comercial ou industrial. 

 
 

Ao mencionar “renovação de licença”, o STJF se refere à 

“renovação de alvará” 21. Ninguém pode instalar um estabelecimento aberto ao 

público sem a autorização do poder público municipal.  

O alvará é o instrumento da licença ou da autorização para 

praticar determinado ato, realizar atividade ou exercer o direito dependente de 

policiamento administrativo. Ele expressa o consentimento formal da 

Administração à pretensão do administrado. Ademais, todas as atividades 

                                                 
20

 TAUIL, Roberto. Coletânea da Legislação Municipal. Rio de Janeiro: Livraria do Consultor, 2012. 
21

 TAUIL, Roberto. Coletânea da Legislação Municipal. Rio de Janeiro: Livraria do Consultor, 2012.  
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necessitam do consentimento municipal para funcionar, o que inclui templos 

religiosos e repartições públicas. 

Trata-se de um poder municipal que decorre de suas leis de 

posturas municipais e dos planos urbanístico e diretor, por exemplo. Compete à 

Administração Municipal fiscalizar as atividades autorizadas e verificar o 

cumprimento das condições firmadas no momento da concessão da licença. 

 

3.7  Tabagismo  

 

A Lei nº 13.541, de 7 de maio de 2009 proíbe no Estado de São 

Paulo o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer 

outro produto famígero, derivado ou não do tabaco, na forma que especifica. 

Essa lei criou ambientes livres de tabaco e visa defender a saúde, 

principalmente daqueles que não fumam. Ela implica diretamente em 

estabelecimentos comerciais de alimentação, como bares, restaurantes, 

supermercados ou outros ambientes fechados ou cobertos que permitam a 

entrada de pessoas. 

Para fiscalizar o seu cumprimento, o Estado delegou 500 técnicos 

da Vigilância Sanitária e do Programa de Orientação e Proteção ao 

Consumidor (Procon) para realizar jornadas extras e verificar se os 

estabelecimentos estão realmente livres da poluição causada pela fumaça do 

cigarro. 

Esses agentes especiais recebem treinamento adequado e 

gratificações extras para fiscalizar durante seis horas diárias, incluindo 

sábados, domingos e feriados22. 

Já no artigo 1º, estabelece normas de proteção à saúde e de 

responsabilidade por dano ao consumidor (nos termos do artigo 24, incisos V, 

VIII e XII, da Constituição Federal), para a criação de ambientes de uso coletivo 

livres de produtos fumígenos.  

 

Artigo 2º - Fica proibido no território do Estado de São Paulo, em 
ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, o consumo de 
cigarros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer outro produto fumígeno, 
derivado ou não do tabaco. Parágrafo 1º - Aplica-se o disposto no 

                                                 
22

 Disponível em: <http:// ovigilantesanitario.wordpress.com>. Acesso em: 10 jun. 2013. 
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“caput” deste artigo aos recintos de uso coletivo, total ou parcialmente 
fechados em qualquer dos seus lados por parede, divisória, teto ou 
telhado, ainda que provisórios, onde haja permanência ou circulação 
de pessoas. 
 
 

Conforme o artigo 3º da lei, o responsável pelos recintos 

mencionados na lei deverá advertir os eventuais infratores sobre a proibição e 

a obrigatoriedade, caso persista na conduta coibida, de imediatamente se 

retirar do local, se necessário mediante o auxílio de força policial. 

No parágrafo único descreve o texto sobre o empresário omisso, 

queficará sujeito às sanções do artigo 56 da Lei federal n.º 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), aplicáveis conforme os 

artigos 57 a 60, sem prejuízo das sanções da legislação sanitária. 

 

3.8  A lei 12.760/12 – Bebida alcoólica  ao volante 

 

A Resolução 432/13 do Conselho Nacional de Trânsito 

regulamentou as regras da Lei 12.760/12 popularmente conhecida como Lei 

Seca que entrou em vigor em 21de dezembro de 2012.  

A Lei nº 12.760/12 – que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997 – instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Em razão dela, o Brasil é 

considerado um dos países que adotaram a “tolerância zero” para este tipo de 

delito. Assim, o motorista infrator, a partir daquela data, pode ser multado em 

R$ 1.915,40, ter sua licença para dirigir suspensa por um ano, o veículo 

apreendido e somar sete pontos ao prontuário se flagrado em uma fiscalização 

e tiver 0,05 miligramas de álcool por litro de ar alveolar ou um decigrama de 

álcool por litro de sangue. Caso o motorista seja reincidente no mesmo ano, a 

multa será cobrada em dobro e chegará a R$ 3.830,80. Além disso, a carteira 

de habilitação e os documentos do carro serão apreendidos. 

Antes da lei a tolerância equivalia a 0,1 miligramas de álcool por 

litro de ar alveolar, ou dois decigramas de álcool por litro de sangue. Como a 

nova resolução tem tolerância praticamente zero, o Brasil se tornou um dos 12 

países do mundo mais rigorosos em matéria de embriaguez ao volante. 

 

Na capital de São Paulo, por noite, uma única equipe da Polícia 
Militar organiza de três a quatro bloqueios em rotas de bares e 
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restaurantes, normalmente em bairros do centro ou próximos a esses. 
Iniciam-se por volta das 22h e encerram-se às 4h. Ao todo, no 
período acompanhado pela reportagem, foram multados por 
embriaguez 34 dos 507 motoristas que sopraram no bafômetro, uma 
taxa de 7% 

23
. 

 

Outra medida é a facilidade para punir o motorista que se recusar 

a usar o bafômetro. Vídeos e fotografias podem ser utilizados para comprovar 

que dirigia alcoolizado. A lei também aumenta a pena e os valores das multas 

aplicadas aos infratores 24. 

Com base nestas medidas, o frequentador de casas noturnas, 

bares e restaurantes que conduzir veículo terá mais responsabilidade cível e 

penal e se dirigir embriagado será sancionado pela nova lei. A ideia parece ter 

sido a conscientização destes indivíduos, aumentando, portanto a eficácia da 

lei. 

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Marco Antonio Marques 

da Silva alerta que dirigir embriagado pode resultar em punição penal em 

primeira instância, mesmo se o motorista se recusar a fazer o teste do 

bafômetro e o exame de sangue no Instituto Médico Legal. “Se posso usar o 

testemunho de um policial para provar que o réu matou a vítima, por que não 

posso levar para dizer que ele [motorista] estava embriagado?", questiona o 

magistrado. Segundo o desembargador, o tribunal não é obrigado a seguir a 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no último dia 28 que, ao analisar o 

caso de um motorista flagrado supostamente bêbado em Brasília, em 2008, 

decidiu que ele somente poderia ser condenado se houvesse a prova do 

bafômetro ou do exame de sangue. Não havia e ele foi absolvido25. 

 

3.9  Lei do Psiu. Programa de silêncio urbano  

 

O Programa de Silêncio Urbano integra a Lei Municipal de São 

Paulo nº. 15.133, de 15 de março de 2010. A pretensão deste programa da 

prefeitura é pacificar e tornar mais tranquila a convivência entre os locais 

públicos que normalmente provocam ruídos e os moradores das vizinhanças 

                                                 
23

 FOLHA de S.Paulo. Publicado em 10 mar. 2013. 
24

 Disponível em: http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/lei-seca-mais-dura-ja-esta-valendo/. Acesso 
em: 12 jun. 2013. 
25

 FOLHA de S.Paulo. Publicado em 8 abr.2012. 
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destes locais. Seu objetivo principal é combater a poluição sonora na cidade de 

São Paulo. Todavia, o órgão não pode atuar em todos os casos pois não é 

permitido vistoriar festas em casas residenciais, apartamentos e condomínios. 

De acordo com a legislação, o PSIU está autorizado a fiscalizar apenas locais 

limitados, entre eles, bares, boates, restaurantes, salões de festas, templos 

religiosos, indústrias e obras, por exemplo. 

 

Art. 1º Os locais de reuniões deverão observar os níveis de ruído e 
vibração de ordem sonora estabelecidos pela NBR 10.151 da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
§ 1º A medição será realizada através de medidor de nível sonoro 
devidamente calibrado e nunca dentro das instalações dos locais de 
reuniões, mas no interior do local físico da recepção e no horário de 
ocorrência do incômodo, conforme determina a NBR 10.151. 
§ 2º Na tomada de medição, com o medidor de nível sonoro, deverá 
ser extraído do nível de ruído final todo e qualquer ruído ou mesmo 
som de fundo. 
§ 3º O resultado das medições deverá ser público, registrado à vista 
do denunciante e do denunciado, acompanhado por testemunhas. 

  

Em caso de reclamação, inicialmente o proprietário é notificado; 

em seguida, os técnicos da prefeitura municipal dão assessoria gratuita para o 

estabelecimento se adaptar para cessar a propagação de ruídos. Encerradas 

as tentativas, quando não houver o resultado desejado, os estabelecimentos 

são fechados pela prefeitura. 

Se o proprietário ignorar a ordem e abrir o local interditado ao 

público, serão aplicadas as multas estipuladas no art. 3º, parágrafo único da lei. 

 

3.10  Menores de idade  

 

A venda de bebidas alcoólicas aos menores de idade é proibida. 

Várias leis que se complementam nas esferas federal, estadual e municipal 

tratam do assunto de maneira concorrente.  

Observamos que a Lei Estadual 14.592, de 19 de outubro de 

2011, proíbe vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de bebida 

alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 anos. Proíbe também o 

uso de bebidas alcoólicas como premiação aos menores em quermesses, 

clubes, instituições filantrópicas, casas de espetáculos, feiras, eventos ou 

qualquer manifestação pública. É igualmente vetada a venda aos menores de 
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idade pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal n.8069/90 

que esclarece:  

 

Art. 243 - vender ou fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou 
entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa 
causa, produtos cujos componentes possam causar dependência 
física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, acarreta ao autor 
a possibilidade de pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 
multa, se o fato não constitui crime mais grave. 

 

 

Sancionada pelo governador de São Paulo, a Lei nº 12.540/07 (lei 

antiálcool) estabelece que os donos de bares, hotéis, restaurantes e similares 

que venderem ou permitirem o consumo ou que um adulto repasse bebidas 

alcoólicas para menores poderão ter seus estabelecimentos fechados com a 

cassação de sua inscrição estadual no cadastro de contribuintes do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o que implica ao 

proprietário a impossibilidade de abrir outro estabelecimento no mesmo ramo 

por 10 anos. 

Assim, o documento de identificação das pessoas que pretendem 

comprar bebidas alcoólicas deverá ser verificado pelos comerciantes nos 

locais, não importando se o menor permanecer acompanhado dos pais. 

O Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, em seu art. 63 

esclarece que o indivíduo que servir bebidas alcoólicas a menor de 18 anos 

será passível de pena de prisão simples, de 2 meses a 1 ano, ou multa. 

 

Um número menor que 2% dos jovens que responderam uma 
pesquisa realizada na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 
dizem ter tentado comprar bebidas alcoólicas sem sucesso. 
Apesar de a venda de álcool para menores de idade ser proibida pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e por uma lei municipal 
de 2007, a maioria dos jovens encontrados pela reportagem sábado à 
noite disse não ter dificuldade para comprar bebidas.  
Desde que a lei foi regulamentada, em 2008, em São Paulo, a 
prefeitura realizou 112 blitz para fiscalizar a venda de álcool para 
menores de idade, visitando 1.501 estabelecimentos na cidade. A 
norma prevê multa e cassa o alvará de funcionamento na segunda 
reincidência

26
. 
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É obrigatória, de acordo com a Lei nº 8.069/1990, a afixação, nos 

estabelecimentos onde há venda, fornecimento, ainda que gratuito, entrega ou 

consumo de bebida alcoólica, de avisos com o texto: “são proibidos a venda, o 

fornecimento, ainda que gratuito, a entrega e a permissão do consumo de 

bebida alcoólica a menores de 18 anos”.  

 

3.11  Cartão de consumação  

 

Não nos parece justo cobrar do cliente a média de consumação 

da casa, devendo prevalecer o princípio da boa-fé, respeitado por ambas as 

partes. 

 
 
Sobre a permissão da cobrança de multa em caso de perda da 
comanda com anotação dos itens consumidos: 
A cobrança de multa por perda da comanda é considerada prática 
abusiva de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A 
responsabilidade pelo controle é do estabelecimento e não deve ser 
transferida ao cliente. Assim, o local deve ter meios de controlar o que 
foi consumido e, se o consumidor perder a comanda, ele não deve 
ser punido com o pagamento da multa, podendo ser exigido apenas o 
que ele efetivamente consumiu 27.  

 

 

O estabelecimento que repassa ao consumidor essa obrigação de 

consumir um valor mínimo em produtos deve arcar com o ônus dessa atitude e 

acreditar no valor que o consumidor afirma ter gastado. Se o consumidor 

perdeu o cartão, é razoável que pague aquilo que declara ter consumido. 

É necessário que o estabelecimento tenha um controle interno 

com o registro dos gastos efetuados pelo consumidor, ainda que ele se 

apresente para pagar a conta sem a relação dos itens adquiridos no local ou 

informe ter perdido a comanda na qual estejam registrados os produtos 

consumidos. Esse controle poderá ser efetuado pelo número do cadastro de 

pessoas físicas (CPF) do cliente ou de sua identidade (Registro Geral) assim 

que adentrar o estabelecimento, evitando constantes discussões deste teor no 

momento de saldar a conta. 
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3.12  Couvert  

 

É comum os restaurantes oferecerem entradas aos seus clientes 

enquanto esperam pela refeição principal. Esse procedimento faz com que os 

clientes aguardem o seu pedido mais confortavelmente saboreando algumas 

ofertas. Estas entradas ou aperitivos proporcionados ao cliente são chamadas 

comumente de couvert.  

Os estabelecimentos de alimentação aproveitam a timidez dos 

clientes em recusá-lo perante amigos e familiares ou a confusão com os seus 

preços (existentes ou não no cardápio deixando dúvida se será ou não 

cobrado) e colocam à mesa as entradas sem a autorização do cliente ou 

mesmo sem o cliente ter certeza se será ou não cobrado pelo serviço. Assim o 

cliente só terá a manifestação da cobrança quando recebe a conta e o serviço 

já foi consumido. 

Verificamos no Código de Defesa do Consumidor artigo 39, 

incisos I e III, parágrafo único e na Lei Delegada nº 4, artigo 11, alínea m: “Se o 

couvert foi servido sem expressa autorização ou solicitação do cliente, não é 

preciso pagá-lo”. 

Recentemente em São Paulo a Assembleia Legislativa criou a Lei 

n. 14.536/11, conhecida como Lei do Couvert que acaba com o abuso da 

cobrança indevida.   

Em resumo, ele deve ser cobrado por pessoa e o consumidor não 

é obrigado a consumi-lo. Sancionada pelo governador de São Paulo, Geraldo 

Alckmin, em 6 de setembro de 2011, e obriga os estabelecimentos de 

alimentação do estado de São Paulo a advertirem aos seus clientes sobre a 

composição e o valor do couvert, sob pena de multa. Ficará a cargo da 

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) fiscalizar os locais 

nos quais o serviço é oferecido.  Aqueles que descumprirem a norma ficarão 

sujeitos às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, artigo 56, 

lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que serão aplicadas conforme 

os artigos 57 a 60. O Código de Defesa do Consumidor impõe ainda multa de 

200 a 3 milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) e a 

interdição total ou parcial do estabelecimento. 
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O serviço de couvert deve ser oferecido individualmente, evitando 

assim a cobrança coletiva nas quais pessoas sentadas à mesa eram obrigadas 

a pagar o couvert sem utilizarem este serviço. Esta cobrança só poderá 

acontecer se o cliente solicitar o serviço e a porção for individual. Só é 

permitido servir o couvert ao consumidor, sem sua autorização, se o serviço for 

gratuito. 

As porções coletivas que servem toda a mesa ainda continuam 

existindo desde que a cobrança seja única e autorizada pelo cliente e ainda 

que o couvert seja reposto. Em todos os casos o estabelecimento de 

alimentação deve esclarecer aos clientes sobre o preço e a composição do 

serviço.  

A lei evita uma cena comum nos restaurantes quando duas ou 

mais pessoas se sentavam para jantar, apenas uma queria o couvert e as 

outras eram obrigadas a pagar o serviço não oferecido. Também coíbe o 

procedimento de colocar o couvert à mesa e quem não o desejava ser obrigado 

a pagar. 

 
 
Antes de servir o chamado ‘couvert’, o garçom deve perguntar se o 
consumidor quer o produto. A prática de não informar o cliente é 
considerada abusiva em todo o país pelo Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) e, em São Paulo, a Lei Estadual 14.536, de 6 de 
setembro de 2011, funciona como um complemento. Ela determina 
que é dever do estabelecimento prestar informação sobre o ‘couvert’ 
antes de oferecê-lo. Sem isso, o item é considerado amostra grátis e 
não pode ser cobrado. Também é preciso manter informações de 
valor e composição do couvert no cardápio de forma clara e de fácil 
entendimento. Além disso, um exemplar do cardápio tem que estar 
exposto na entrada do estabelecimento 28    
 
 
 

3.13  Couvert artístico  

 

Muitos estabelecimentos que fornecem refeições e bebidas 

oferecem também aos seus clientes música ambiente. É muito comum a 

surpresa do cliente ao receber a conta e verificar a cobrança de um valor 

adicional pela música oferecida, justificado pelo empreendedor como Couvert 

Artístico, cobrado em barzinhos e casas noturnas de São Paulo. Para ser legal, 
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ele só pode ser arrecadado quando houver a combinação de três fatores: 1) 

oferecer show ou música ao vivo; 2) informar antecipadamente sobre o valor a 

ser cobrado; 3) existir contrato de trabalho entre os artistas e o 

estabelecimento. 

É indispensável haver a combinação simultânea desses três 

fatores para permitir a cobrança, de acordo com a Lei nº 8.881, de 03/06/1994. 

Também é ilegal cobrança de couvert artístico se o 

estabelecimento proporcionar apenas um playback ou telão em dia de jogos, 

ou se o consumidor não for avisado explicitamente sobre a cobrança logo que 

adentrar o estabelecimento. 

A apresentação artística deve ser ao vivo, no local em que se 

encontra o consumidor e não é permitido transmissões por vídeo, sinal de rádio 

ou computador. O estabelecimento deve inclui-lo no cardápio ou em local 

visível e especificar explicitamente o valor, os dias e os horários das 

apresentações artísticas. 

 

3.14  Gorjeta  

 

A gorjeta, mencionada em um restaurante é o valor adicional à 

conta, normalmente 10% pago a um funcionário do estabelecimento como 

reconhecimento dos bons serviços prestados. 

A repartição do valor das gorjetas entre os funcionários do 

estabelecimento fica de acordo com as regras do contrato de trabalho, 

vistoriado e autorizado pelo sindicato da categoria. 

Na cidade de São Paulo a gorjeta é regrada pelo Sindicato dos 

Trabalhadores em Hotéis, Apart-Hotéis, Motéis, Flats, Pensões, Hospedarias, 

Pousadas, Restaurantes, Churrascarias, Cantinas, Pizzarias, Bares, 

Lanchonetes, Sorveterias, Confeitarias, Docerias, Buffets, Fast-Foods e 

Assemelhados de São Paulo e Região (Sinthoresp).  

Segundo o sindicato, os setores de bares, restaurantes e hotelaria 

estão em contínua expansão no país. Com isso, o Sinthoresp cresceu na 

mesma proporção e se tornou o maior sindicato da América Latina na 

atualidade. 
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A convenção Coletiva de Trabalho divulgada para 2011-2013 

regra em seu parágrafo II, Cláusula 14ª sobre a negociação nacional e a 

vigência das condições das gorjetas. As partes da convenção reconhecem que 

o assunto está sendo objeto de negociação em âmbito nacional, entre as 

confederações de grau superior (Contratuh e CNTur), as quais firmaram uma 

Convenção Coletiva de Trabalho Nacional sobre o tema, em outubro de 2010. 

Desse modo, todas as cláusulas e condições relativas ao tema “gorjetas” foram 

mantidas, até que novas normas sejam pactuadas embora a manutenção 

destas cláusulas e às condições no Instrumento Coletivo não tenham 

necessariamente a concordância da CNTur. Assim que a pauta ficou 

estabelecida na Convenção:  

 

II. - GORJETAS 
Cláusula 15ª - Modalidades de Gorjetas 
Haverá duas modalidades de gorjetas: as obrigatórias ou 
compulsórias e as facultativas ou espontâneas. As empresas poderão 
adotar qualquer uma destas modalidades, a seu exclusivo critério. 
§ 1º - Na modalidade de gorjetas obrigatórias ou compulsórias, estas 
deverão ser fixadas nas notas de despesas ou cupons fiscais 
acompanhadas dos dizeres “taxa de serviço obrigatório”, “serviço 
obrigatório” ou “gorjeta obrigatória”.  
§ 2º - Não sendo explicitado na forma do § 1º acima, as gorjetas 
serão tidas como facultativas ou espontâneas e a empresa não se 
beneficiará da vantagem prevista no § 3º, da cláusula 4ª. 
§ 3º - Nenhuma destas modalidades de gorjetas será aplicável às 
empresas denominadas ”restaurantes industriais”, “refeições 
industriais” ou estabelecimentos de comercialização de alimentos ou 
lanches sem prestação de serviços, bem como àquelas onde o 
serviço é executado pelo próprio cliente ou freguês, com o que 
estarão todas dispensadas de cumprirem quaisquer dos preceitos 
que tratam do cálculo e pagamento de encargos sobre as gorjetas. 
Ficam incluídas nesta exceção as empresas MOTÉIS, ressalvando o 
direito adquirido daqueles que já contavam com a estimativa ( para 
fins de encargos) em seus contratos de trabalho.  
§ 4º - Em qualquer da hipóteses previstas neste instrumento 
normativo, as gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço 
ou oferecida espontaneamente pelos clientes, integram a 
remuneração do empregado, mas não o salário, de forma que não 
servirão de base de cálculo para parcelas de aviso prévio, adicional 
noturno, horas extras e repouso semanal remunerado, não sendo 
devidos, portanto, reflexos de gorjetas nestes títulos. 
§ 5º - Serão respeitados os Acordos Coletivos vigentes firmados entre 
o Sindicato suscitante e empresas da categoria. 
Cláusula 16ª - Gorjetas Obrigatórias ou Compulsórias – Pagamento 
de Encargos: 
As empresas que desejarem cobrar as gorjetas/taxa de serviço de 
forma obrigatória ou compulsória deverão reter 35% do valor bruto 
das mesmas para pagamento dos encargos fiscais, previdenciários e 
trabalhistas correspondentes, repassando aos empregados 65% do 
valor remanescente, que serão inclusos em holerite em campo 
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próprio distinto do salário quitado diretamente ao empregado, 
devendo esta situação ser anotada em CTPS. 
§ 1º - Na forma da legislação aplicável, os valores das gorjetas 
recebidos pelos empregados estarão sujeitos à retenção de Imposto 
de Renda pela Fonte pagadora, bem como do INSS (parte do 
empregado). 
§ 2º - As gorjetas serão rateadas entre os empregados de acordo 
com os usos e costumes adotados na empresa, sendo lícito, mas não 
obrigatório, que empregados que não tenham contato com os clientes 
(cozinheiros, chefes ou ajudantes, avadores de pratos, “boqueteiros”, 
faxineiros e outros) também participem da divisão do montante 
arrecadado.  
 
 

 
Em O Globo, sobre o tema, foi publicado:  

 
 
 
Sobre a permissão de estabelecimentos de alimentação e bebidas 
cobrarem um percentual de 10% sobre o valor consumido pelo cliente 
(gorjeta). 
 
O pagamento é opção do consumidor, que deve ser informado prévia 
e adequadamente, inclusive com a discriminação do valor e a 
orientação sobre a cobrança ser opcional. Além disso, a taxa só pode 
ser cobrada facultativamente quando existir prestação de serviço, 
ficando vedada a cobrança para quem consome no balcão, por 
exemplo. Não há nenhuma lei que obrigue o cliente a pagar gorjeta. 
Fica a critério de o consumidor pagá-la ou não mesmo porque, muitas 
vezes o cliente pode entender que não foi atendido de maneira 

adequada.
29

 

 
 
 

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou o 

projeto do Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) que altera a Consolidação das 

Leis do Trabalho e pune o empresário que se apropriar indevidamente das 

gorjetas pagas por consumidores a seus funcionários. O projeto de lei tipifica a 

ação como "apropriação indébita" e o ressarcimento deve ser feito em, no 

máximo, 48 horas; o empregador  pagará multa de mais 50% sobre o valor, 

aplicada cumulativamente ao período do não ressarcimento 30. 

 

3.15  Consumação mínima  

 

Os fornecedores de alimentos e bebidas não podem estabelecer 

limites quantitativos de consumo aos seus clientes. Conforme estipulam as 
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regras do Procon, as casas noturnas e bares podem cobrar um preço para a 

entrada, mas não exigir que o cliente obedeça a seu critério uma consumação 

mínima estabelecida pela casa. 

Esta prática é vista pelo ordenamento jurídico como 

enriquecimento ilícito do estabelecimento comercial, porque requer a cobrança 

de produto ou serviço não consumido pelo cliente. É perfeitamente aceitável 

que o consumidor apenas entre no estabelecimento para conversar com outras 

pessoas e saia. Se não consumir, não nos parece justo ser obrigado a pagar a 

"consumação mínima". 

Se não houver qualquer contraprestação por parte do empresário, 

não é correto que apenas o consumidor fique sujeito aos encargos financeiros; 

o fornecedor não comercializa nenhum  produto, não fornece serviço algum e 

ainda assim será remunerado. 

A legalidade desta norma é observada pelo art. 39 (Código de 

Defesa do Consumidor) que versa em seu parágrafo primeiro sobre a proibição 

de cobranças por produtos não fornecidos.  

 

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. 

 

Portanto, atendendo às regras do Código de Defesa do 

Consumidor, é ilegal a cobrança de consumação mínima em bares, 

restaurantes, casas noturnas ou qualquer outro estabelecimento por se tratar 

da cobrança de um produto ou serviço não fornecido. 

 
É proibido impor limites quantitativos de consumo aos clientes, 
determina o Código de Defesa do Consumidor. A cobrança de 
consumação mínima é considerada prática abusiva. Os 
estabelecimentos podem cobrar um preço pela entrada e pelo que 
efetivamente foi solicitado e consumido. A consumação mínima não 
pode ser ofertada nem como alternativa - ou seja, é ilegal cobrar a 
consumação mínima ou um valor apenas de entrada.(O 
GLOBO.COM. Publicado em 15 set. 2012).  
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3.16  Presença de animais  

 

A Lei Municipal n.10.309, de 22 de abril de 1987, em seu artigo 

30º, regra as normas sobre a presença de animais em estabelecimentos de 

alimentação. É proibida a permanência de animais nos recintos e locais 

públicos ou privados, de uso coletivo, como: cinemas, teatros, clubes 

esportivos e recreativos, estabelecimentos comerciais, industriais e de saúde, 

escolas, piscinas e feiras. 

Na Europa, no Japão e nos Estados Unidos da América já é 

comum presenciar nos restaurantes e bares os donos e seus cães 

compartilhando presença. No Brasil a ideia ainda é novidade, mas já existem 

restaurantes permitindo que animais de estimação acompanhem seus donos, 

principalmente por que muitos possuidores de bichos de estimação consideram 

e tratam os seus cães como elementos integrantes à família. A finalidade do 

empreendedor é um pretexto para não perder o cliente em razão da presença 

de seu cão ou gato. 

Em São Paulo é proibida a permanência por legislação municipal. 

Alguns estabelecimentos estão começando a abrigar os cães de seus clientes 

nas áreas externas já que, por uma lacuna da lei, só estão proibidas as áreas 

internas, o que possibilita aos donos levarem seus bichinhos de estimação no 

almoço sabendo que serão cuidados em áreas preestabelecidas do restaurante 

com segurança. 

 
 
PORTARIA 2619/11 - SMS – Publicada em DOC 06/12/2011 
2. EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES 
2.2.1. A área destinada ao armazenamento de resíduos deve ter 
dimensão compatível com as quantidades geradas e com a 
frequência da coleta, ser revestida com material sanitário e ser 
provida de ponto de água e ralo ligado à rede de esgoto. Deve ser 
protegida da chuva, sol, acesso de animais e de pessoas estranhas à 
atividade. 
2.3. Áreas Externas e Internas - Todas as edificações, instalações e 
dependências devem ser mantidas limpas, organizadas, em boas 
condições de conservação, livres de focos de insalubridades, pragas, 
vetores urbanos, outros animais, materiais em desuso, inservíveis e 
estranhos à atividade. 

 

A portaria n.2619/11 promulgada pela Secretaria Municipal da 

Saúde, em São Paulo, obrigou a existência de reservatório de água potável nas 
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edificações e instalações das atividades relacionadas ao preparo de alimentos. 

O Rregulamento de Boas Práticas e de Controle de condições sanitárias e 

técnicas orienta que este reservatório seja instalado em local acessível para a 

inspeção e a higienização, protegido contra inundações, infiltrações, acesso de 

vetores, pragas e ingresso de outros animais. 

Durante as etapas de distribuição e exposição para a venda ou 

consumo, os alimentos e utensílios devem estar protegidos contra 

contaminantes de origem química, física e biológica que possam ser gerados 

pelos ambientes internos e externos, consumidores, manipuladores e presença 

de animais. 

Também é proibido o transporte de pessoas e animais junto dos 

alimentos, matérias-primas, ingredientes, descartáveis e embalagens.  

Assim, todas as instalações internas e externas que 

comercializam alimentos devem ser livres de vetores e pragas urbanas, de 

outros animais e indícios da sua presença.  

Promulgada pela Secretaria Municipal da Saúde, a portaria 

n.2619/11, em São Paulo orienta sobre proibir a presença, entrada e 

permanência de animais sinantrópicos em todas as áreas dos 

estabelecimentos, o que inclui a distribuição ou o consumo de alimentos.  

Animais sinantrópicos são aqueles que se adaptam a viver junto 

ao homem, a despeito da vontade deste. Entre eles, destacamos alguns que 

podem transmitir doenças ou causar agravos à saúde do homem, como 

moscas, formigas, aranhas, abelhas, pombos, ratos e baratas 31. 

Por fim, a lei n°11.126, de 27 de junho de 2005, dispõe sobre o 

direito do portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em 

ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia. Neste caso, portanto, é 

permitida a presença de cão-guia nos veículos e nos estabelecimentos públicos 

e privados de uso coletivo, como restaurantes, metrô e aviões desde que 

observadas as condições impostas. Esclarecemos que a deficiência visual, 

neste caso, restringe-se à cegueira e à baixa visão. Esta conduta também se 

aplica às modalidades de transporte interestadual e internacional com origem 

no território brasileiro. Constitui ato de discriminação, apenado com interdição e 
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multa, qualquer tentativa voltada a impedir ou dificultar este direito do deficiente 

visual. Observamos também que serão objeto de regulamento os requisitos 

mínimos para identificar o cão-guia. 

 

3.17  Segurança  

 

A Lei n. 7.102/83 define a segurança privada como a atividade 

desenvolvida para a vigilância e defesa do patrimônio ou segurança física de 

pessoas. Nos últimos anos aumentou o número de clientes vítimas de 

agressões e preconceitos nos estabelecimentos de alimentos e bebidas, 

principalmente no período noturno, em virtude de ações irregulares ou com 

abuso de poder por parte de seguranças.  

Os vigilantes e empresas de segurança que atuam em casas 

noturnas são regrados pela Polícia Federal em lei que determina sua 

verificação e a maneira de atuar e prestar serviços.  

É a Polícia Federal responsável por fiscalizar todos os tipos de 

segurança privada por meio da Delegacia de Controle de Segurança da Polícia 

Federal. . Para atuar no país, todas as empresas do setor precisam de licença 

do Departamento de Polícia Federal. E compete à Justiça Federal fiscalizar as 

atitudes ilegais  dos seguranças clandestinos em casas noturnas.  

Para ser legitimado a trabalhar como segurança de casas 

noturnas ou estabelecimentos comerciais, o pretendente deve ter uma certidão 

negativa de antecedentes criminais e se submeter a cursos preparatórios e de 

aprovações temporárias. A lei cria ainda punição adequada para conter 

ativamente o uso dos vigilantes e empresas de segurança clandestinas. Para 

continuar atuando legalmente como segurança, os profissionais precisam 

frequentar curso de reciclagem a cada dois anos além de elaborarem exames 

psicológicos e médicos anualmente durante sua atuação como profissional. 

Os profissionais podem, de acordo com sua qualificação, agir 

armados ou desarmados e as ocupações dos profissionais são fiscalizadas 

pela Polícia Federal. 

Para ser incorporado, o atuante na pretensão de segurança 

particular tem que participar presencialmente de um curso de capacitação com 

duração de aproximadamente quinze dias. Ao termino do curso quando receber 
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a formação técnica, o pretendente deverá ainda ser aprovado pela Policia 

Federal onde será avaliada a sua ficha criminal, sendo que no caso de algum 

indiciamento ou reprovação é motivo suficiente para que sua inscrição seja 

rejeitada. 

 

3.18  Água potável gratuita nas danceterias e casas noturnas  
 

As Danceterias e casas noturnas do Estado de São Paulo são 

obrigadas a instalar bebedouros de água potável de uso gratuito aos seus 

usuários nas suas dependências internas e em locais visíveis ao público, 

satisfazendo a Lei Estadual 12.637/07 de 06 de julho de 2007. 

Se o cliente do estabelecimento não encontrar prontamente um 

bebedouro ele pode denunciar a casa aos órgãos de defesa do consumidor e 

exigir que lhe forneçam de forma gratuita um copo de água potável.  
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4 APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO SETOR DE 
ALIMENTOS E BEBIDAS 

 

A preocupação com a proteção da dignidade humana descrita no 

art. 1°, inc. III, da Constituição Federal por si só já envolveria a atividade de 

qualquer pessoa no papel social de consumidor, assim como o art. 170 

estabelece a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, assegura a todos a existência digna conforme os ditames da 

justiça social. A defesa do consumidor é observada nos princípios enumerados 

nos incisos I a IX. 

Notamos assim um vínculo direto entre a garantia da dignidade 

humana e a defesa do consumidor visto que a Constituição assegura uma 

relação de consumo verdadeiramente digna, irradiando seus efeitos por todo o 

sistema normativo de defesa do consumidor e concretizando os preceitos da 

dignidade humana nas relações de consumo32. 

 

O Direito do Consumidor e a Dignidade da Pessoa Humana. Fátima 
Nancy Andrighi Ministra do Superior Tribunal de Justiça: 
Na verdade, para que se bem compreenda o alcance e a magnitude 
do Código de Defesa do Consumidor, é importante relembrar que 
antes da sua vigência nada, ou quase nada, se fazia para regular as 
relações entre fornecedores e consumidores. Uma rápida pesquisa 
nos repertórios oficiais de jurisprudência evidencia a exiguidade de 
precedentes que tivessem por objeto danos sofridos em decorrência 
de vício ou defeito de produtos e serviços. Isso, naturalmente, não 
indica que os conflitos, de fato, não existiam, mas apenas que eles 
não eram trazidos ao Poder Judiciário. Há de se presumir, nesta 
esteira, que, antes do advento do Código de Defesa do Consumidor, 
inúmeras pessoas eram expostas a situações indignas, sendo vítimas 
das mais diversas práticas abusivas 

33
. 

 

O Código de Defesa do Consumidor foi constituído pela Lei nº 

8.078, em 11 de setembro de 1990, com a finalidade de regular as relações de 

consumo entre consumidor e fornecedor em todo o território brasileiro, 

respeitando e fazendo cumprir os direitos do consumidor e limitando ou 

anulando eventuais práticas abusivas impostas indevidamente pelos 

fornecedores, reequilibrando suas relações de consumo. O Código de Defesa 

do Consumidor é um rol de direitos e deveres voltado ao consumidor e ao 

                                                 
32

 MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da. (coordenação). Tratado Luso-Brasileiro da 
dignidade Humana. São Paulo: Quarter Latin, 2008, p.1.144. 
33

 MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da. (coordenação). Tratado Luso-Brasileiro da 
dignidade Humana. São Paulo: Quarter Latin, 2008, p.1145. 
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fornecedor. Todos os estabelecimentos fornecedores de serviços e produtos 

exclusivamente para o mercado de consumo devem conhecê-lo. Seu artigo 6º 

esclarece sobre os direitos básicos do consumidor, conforme transcrevemos:  

 

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 
considerados perigosos ou nocivos; 
II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos 
produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a 
igualdade nas contratações; 
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem; 
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e 
cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e 
serviços; 
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos; 
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à 
prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e 
técnica aos necessitados; 
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de experiências; 
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 
Parágrafo único - Tendo mais de um autor a ofensa, todos 
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 
normas de consumo. 

 

O Código de Defesa do Consumidor se aplica exclusivamente 

entre as relações comerciais de consumo, portanto, apenas àqueles 

relacionamentos nos quais uma das partes, física ou jurídica contratar produtos 

ou serviços como destinatário final (consumidor). É imprescindível haver uma 

transação que tenha como partes, fornecedor e consumidor, na qual o produto 

ou serviço contratado atenda às vontades do consumidor quando estiver na 

qualidade de destinatário final. 34 

As relações diferentes das de consumo perdem a proteção do 

Código de Defesa do Consumidor. É o que ocorre com produtos adquiridos por 

                                                 
34

 CÓDIGO de Proteção e Defesa do Consumidor. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 21.ed. 
Coleção Saraiva de Legislação, 2012. 
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empresas para serem revendidos. Por serem produtos de revenda, a regra é 

observada pelo Código Civil brasileiro e por legislações comerciais específicas. 

O empresário dono do estabelecimento comercial de alimentos 

deve obedecer regras definidas pelo Código de Defesa do Consumidor que 

determina formas corretas de oferta e exposição dos produtos destinados à 

venda, obriga realizar orçamento anterior aos serviços prestados, orienta para 

evitar cláusulas contratuais abusivas pelo fornecedor, mostra a 

responsabilidade dos defeitos ou vícios dos produtos e serviços, os prazos 

mínimos de garantia, o prazo de validade dos produtos ofertados e vendidos e 

a limitação e cuidados ao realizar cobranças de pagamentos supostamente não 

realizados. 

O Código de Defesa do Consumidor estabelece ainda normas de 

proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, 

definindo que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final e o fornecedor é toda pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, incluindo os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços. Por fim, define produto 

e serviço. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial e 

serviço, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 
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5 ALIMENTOS E BEBIDAS E SUA REGULAMENTAÇÃO LEGAL 
 

É na Parte Especial do Código Penal (Decreto Lei nº 2.848, de 07 

de dezembro de 1940, Capítulo III), que estão as normas criadas pelo 

legislador que visam proteger a saúde pública e criminalizar os procedimentos 

que afetam o bem-estar da população. O foco é o campo medicinal e o setor de 

alimentos e bebidas. São regras que devem ser observadas pelo 

empreendedor de alimentos desde o início da implantação do 

estabelecimento35. 

 

5.1 Epidemia 

 

Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de germes 
patogênicos: 
Pena - reclusão, de cinco a quinze anos.  
Pena - reclusão, de dez a quinze anos 

36
.  

§ 1º - Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. 
§ 2º - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a dois anos, 
ou, se resulta morte, de dois a quatro anos. 

 

A epidemia surge pela grande incidência, em uma mesma região, 

de casos por contágio de uma doença infecciosa em um curto período de 

tempo. É o surto de uma doença acidental e transitória que ataca grande 

número de seres humanos ao mesmo tempo em uma determinada região 

O crime previsto no art. 267 pode ser praticado por qualquer 

pessoa e o autor pode ser o portador da doença, quando propaga ou dissemina 

a enfermidade. O tipo objetivo é identificado por quem propaga, difunde, 

espalha, dissemina, por qualquer meio idôneo, inclusive omissão, germes 

patogênicos (microrganismos unicelulares chamados vírus, bacilo e protozoário 

capaz de produzirem doenças infecciosas) causando a epidemia.  

O tipo subjetivo é identificado pelo dolo, pela pretensão 

consciente de espalhar os germes que podem causar a epidemia. Não se 

estabelece a qualquer fim especial da conduta mas se a intenção é contagiar 

determinada pessoa, pode ocorrer o crime previsto no art. 131, qual seja 

praticar a ação com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está 

                                                 
35

 CÓDIGO Penal Brasileiro. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940. 
36

  Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25 jul.1990. 
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contaminado, produzindo o contágio. Se ansiar a morte, pode ocorrer o crime 

de homicídio em concurso formal 37. 

A gravidade do tema elevou a epidemia à categoria de crime 

hediondo quando o resultado da conduta do autor provocar a morte da vítima, 

mas, somente quando o agente agir de forma dolosa, ocorrência que não se ao 

estabelecimento de alimentação. Não há crime de epidemia quando 

determinado empresário com o objetivo de aumentar os lucros acrescentar 

substâncias proibidas ao seu produto pois sua real intenção é obter lucro ilícito 

e não erradicar uma doença. 

De acordo com o art. 267, o crime de epidemia ocorre quando o 

autor der a causa, mediante a proliferação de germes patogênicos, que 

colocam em risco toda a coletividade, ou seja, consuma-se o crime quando 

surgem vários casos de moléstias e for possível demonstrar a sua 

disseminação. Se o agente, consciente do que faz, procura propagar, mas não 

chega a difundir doença, houve apenas a tentativa. 

Conforme a Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, a pena para o 

autor é de reclusão, de dez a quinze anos. Se do fato resultar morte da vítima 

será crime hediondo e a pena, aplicada em dobro, conforme o parágrafo 1º do 

artigo. No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a dois anos, ou, se 

resulta morte, de dois a quatro anos, de acordo com o parágrafo 2º. 

A qualificação do crime se dá pelo resultado de morte, ainda que 

apenas uma pessoa venha a falecer, a pena é aplicada em dobro, 

independente da vontade do agente de assumir o resultado. Se houver morte 

causada por epidemia o crime é hediondo. 

Caso a epidemia seja causada por culpa pelo agente, produzida 

por imprudência, imperícia ou negligencia, é epidemia culposa, pois, neste 

crime admite-se a culpa. Ocorrendo a morte da vítima, a pena será duplicada. 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
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5.2 Infração de Medida Sanitária Preventiva 

 

Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir 
introdução ou propagação de doença contagiosa: 
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. 
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é 
funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, 
farmacêutico, dentista ou enfermeiro. 

 

Para proteger uma sociedade da introdução e propagação de uma 

determinada doença contagiosa, o poder público adota medidas e impõe 

determinações a serem cumpridas. 

O art. 268 do Código Penal regra esta proteção imputando ao 

autor que infringir as determinações do poder público destinada a impedir 

introdução ou propagação de doença contagiosa, a pena de detenção de um 

mês a um ano, e multa. De acordo com o parágrafo único, a pena é aumentada 

de um terço se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão 

de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro, pois este profissional tem 

melhor conhecimento de seus atos ao manipular tais medidas preventivas de 

proteção. Por fim, destacamos que o sujeito ativo do crime pode ser qualquer 

indivíduo da sociedade. Já o sujeito passivo é a coletividade, a própria 

sociedade, o Estado. Por ser uma norma penal em branco, deve ser 

complementada por outra regra jurídica. 38  

 

ABATE DE GADO: INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA 
CONFIGURADA – TACRSP: 
O abate irregular de gado pode constituir a infração de medida 
sanitária preventiva descrita no art. 268 do CP e, diante da ausência 
de recolhimento prévio do ICMS, pode configurar delito de sonegação 
fiscal, em concurso formal com o perpetrado contra a saúde pública. 
Se o réu procedeu a abate irregular de reses e transporta a carne em 
condições precárias, convertendo-a em imprópria para o consumo, 
não pratica delito do art. 7º, IX, da Lei 8.137/90, mas o crime do art. 
268 do CP” (RT 725/619) TACRSP: crime contra a saúde pública. 

                                                 
38

 A Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, modificada pela Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, pela 
Medida Provisória nº 2.190-34 de 23 de agosto de 2001, e pela Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, 
define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A lei 
nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, dispõe sobre a vigilância sanitária a que se sujeitam os 
medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e outros produtos e foi alterada pela lei nº 9.787, de 10 de 
fevereiro de 1999 (que também estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes 
genéricos em produtos farmacêuticos pela Lei nº 10.669, de 14 de maio de 2003, e pela Lei nº 10.742, de 
6 de outubro de 2003. A Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, foi alterada pela medida provisória nº 
2.190-34, de 23 de agosto de 2001, define infrações a legislação sanitária. O Decreto nº 3.029, de 16 de 
abril de 1999 que aprovou o regulamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi alterado pelo 
Decreto nº 3.571, de  21 de agosto de 2000, e pelo Decreto nº 4.220, de 7 de maio de 2002.  
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Infração de medida sanitária. Acusado que abate, no quintal de sua 
casa, porcos e cria para venda clandestina. Local sem a mínima 
higiene e que se presta à contaminação de doenças. Desobediência s 
determinações das autoridades sanitárias. Presunção de perigo 
comum. Condenação mantida. Inteligência do art. 268 do CP de 
1940. (RT 598/351). 

 

 

A lei não prevê forma culposa, constituindo o fato mera infração 

administrativa. O crime é consumado com a simples violação da determinação 

administrativa, não se exigindo a ocorrência de perigo concreto. 

À qualificação do crime previsto no art. 268 do Código Penal, nos 

termos do art. 285, aplica-se o disposto no art. 258, salvo quanto ao 

determinado no art. 267, do mesmo Diploma Legal. Assim, tratando-se de 

crime doloso, preterintencional, a pena é aumentada em 50% se resulta lesão 

corporal de natureza grave. Se resultar morte, a pena é duplicada. 

 

5.3 Omissão de notificação de doença 

 

Omissão de notificação de doença. 
Art. 269 - Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença 
cuja notificação é compulsória. 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

 

Trata-se de crime de perigo presumido, omissivo próprio, é 

consumado quando se esgota o prazo para o sujeito fazer a denúncia. As 

normas complementares (por se tratar de uma lei penal em branco e necessitar 

de complemento) dispõem que a denúncia seja efetuada o mais rápido 

possível.  

Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja 

notificação é compulsória é uma infração penal prevista no art. 269, do Código 

Penal. É um crime omissivo próprio que admite apenas a participação 

criminosa, embora outros profissionais tenham também o dever de comunicar a 

ocorrência de moléstias contagiosas 39. 

O dolo é a vontade de o médico não realizar a comunicação no 

prazo legal; irrelevante o fim do agente. No caso de erro de diagnóstico, 

mesmo irrecusável, está excluído o dolo pois a lei não tipifica a forma culposa. 
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Nos estabelecimentos comerciais de alimentação os 

manipuladores de alimentos devem seguir as regras impostas pela vigilância 

sanitária para evitar a proliferação de doenças aos consumidores de alimentos 

40. Estes manipuladores devem se submeter a três tipos de exames médicos 

laboratoriais: os admissionais, os periódicos e os demissionais. Os 

admissionais recomendam a realização de três exames: o hemograma, a 

coprocultura e o coproparasitológico. 

O hemograma é o exame de sangue que estuda os valores de 

referência das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas, três tipos básicos de 

células, produzidas na medula óssea. 

 Coprocultura é o exame bacteriológico das fezes que pesquisa a 

presença de ovos e parasitas e pode indicar a presença de protozoários ou 

helmintos que causam diarreia, vômitos e náuseas 41. 

Estes exames são realizados antes da contratação dos 

funcionários e impedem que os futuros profissionais, caso sejam portadores de 

doenças, ingressem no estabelecimento e coloquem em risco a qualidade dos 

serviços oferecidos pela empresa na qual seriam contratados.  

O candidato ao emprego de manipulador de alimentos que 

apresentar exame positivo a parasitas, protozoários, helmintos ou bactérias 

deve ser conduzido a um médico e só poderá ser empregado após o 

tratamento completo com a cura de sua doença. 

Os exames periódicos são realizados nos funcionários já 

contratados independentes se estes apresentem sinais de doença. Não há 

periodicidade definida, pois ela depende do número de ocorrências de certas 

doenças em uma determinada localidade. Estes exames buscam confirmar a 

inexistência de doenças que põem em risco a segurança alimentar no 

profissional que manipula alimentos 42. 

A conduta passível de punição pelo art. 269, do Código Penal é a 

do médico que deveria obrigatoriamente informar à autoridade pública 

competente a existência de determinada doença e o deixa de fazer. Neste caso 

                                                 
40

 Portaria MS – SVS nº 326, de 30 de julho de 1997. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
41

Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/assistencialaboratorial/.    
Coleta_Laboratorial_Cap3.pdf/>. Acesso em: 15 jun.2013. 
42

 PORTARIA SMS-G n°2619, de 06 dez. 2011, p.23. 
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trata-se de um crime de omissão puro que só poderá ser praticado pelo 

médico. O crime omissivo puro se caracteriza quando o agente deixa de fazer 

algo que lhe é compulsório. Trata-se também de uma lei penal em branco, o 

que significa que o Ministério da Saúde informará a obrigatoriedade da 

divulgação para alguns tipos de doença, completando assim a lei penal. A pena 

imposta é a detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. 

 

 
PORTARIA SMS-G n°2619 de 06 de dezembro de 2011: 
Manipulador de alimentos: Toda pessoa que manipule diretamente os 
alimentos embalados ou não, as embalagens, os equipamentos e 
utensílios utilizados em alimentos, e as superfícies que entram em 
contato com os alimentos. Também é considerado manipulador de 
alimentos o funcionário que participe diretamente da oferta de 
refeições para crianças, idosos, e para qualquer pessoa que dependa 
de auxílio para ingestão de alimentos. 
Manipulação de alimentos: Operações efetuadas sobre as matérias-
primas para obtenção e entrega ao consumo do alimento preparado 
ou do produto acabado, envolvendo as etapas de preparação, 
embalagem, armazenamento, transporte, distribuição, exposição à 
venda, oferta de refeições, entre outras. 
Matéria–prima: É toda substância que para ser utilizada como 
alimento necessite sofrer tratamento e ou transformação de natureza 
física, química ou biológica. 

 

 

Dependendo do local no qual se situa o estabelecimento, estes 

exames podem, por exemplo, ser realizados anualmente em locais de pouco 

risco ou com mais frequência, a depender do fator de risco da incidência dos 

casos de doenças. 

Os exames demissionais geralmente indicados são o hemograma, 

a coprocultura e o coproparasitológico. São estes que impedem – após a 

demissão de um funcionário – as reclamações trabalhistas por apresentar 

doenças adquiridas durante o trabalho. Eles servem como prova, pois 

confirmam que o funcionário estava em perfeita saúde à época do 

encerramento de seu contrato e não foi comprometido pelo trabalho realizado.   

Devemos considerar também a Portaria MS – SVS nº 326, de 30 

de julho de 1997; ela orienta que os empregados que manipulam ou entram em 

contato com os alimentos não apresentem feridas ou problemas de saúde que 

possam resultar na transmissão de perigos aos alimentos ou que sejam 

portadores, deve impedi-lo de entrar em qualquer área de manipulação ou 
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operação com alimentos se existir a probabilidade da contaminação. O exame 

médico e laboratorial dos manipuladores deve ser exigido também em outras 

ocasiões nas quais houver indicação, por razões clínicas ou epidemiológicas. 

Portaria MS – SVS nº 326, de 30 de julho de 1997: 
7.2- Situação de saúde; 
A constatação ou suspeita de que o manipulador apresenta alguma 
enfermidade ou problema de saúde que possa resultar na 
transmissão de perigos aos alimentos ou mesmo que sejam 
portadores ou sãos, deve impedi-lo de entrar em qualquer área de 
manipulação ou operação com alimentos se existir a probabilidade da 
contaminação destes. Qualquer pessoa na situação acima deve 
comunicar imediatamente à direção do estabelecimento, de sua 
condição de saúde. 
As pessoas que mantêm contatos com alimentos devem submeter-se 
aos exames médicos e laboratoriais que avaliem a sua condição de 
saúde antes do início de sua atividade e/ou periodicamente, após o 
início das mesmas. O exame médico e laboratorial dos 
manipuladores deve ser exigido também em outras ocasiões em que 
houver indicação, por razões clínicas ou epidemiológicas. 

 

Devemos observar também quando da admissão de um 

funcionário as suas qualidades técnicas, grau de escolaridade e sua vocação 

para a profissão pretendida. 

 

5.4 Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia 

 

Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou 
medicinal. 
Art. 270 - Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou 
substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo: 
Pena - reclusão, de cinco a quinze anos.  
Pena - reclusão, de dez a quinze anos 

43
.  

§ 1º - Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem 
em depósito, para o fim de ser distribuída, a água ou a substância 
envenenada. 
Modalidade culposa. 
§ 2º - Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 

 

O art. 270, do Código Penal determina que envenenar água 

potável, de uso comum ou particular, ou substância alimentícia destinada a 

consumo torna o autor passível de pena de reclusão, de 10  a 15 anos. Este 

artigo inclui também a substância medicinal, com redação dada pela Lei nº 

8.072, de 25.7.1990. No parágrafo 1º do mesmo Diploma estará sujeito à pena 
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idêntica quem entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim de ser 

distribuída, a água ou a substância envenenada. É possível a modalidade 

culposa, conforme o parágrafo 2º. 

Assim, é crime envenenar água potável ou alimentos para 

consumo quando de uso comum ou particular; tal medida tem como objetivo o 

amparo da saúde pública. O crime pode ser praticado por qualquer pessoa, 

inclusive pelo proprietário do estabelecimento na substância alimentícia, se 

estas forem para consumos de outras pessoas.  

 

ENVENENAMENTO DE SUBSTÂNCIA ALIMENTÍCIA – TJSP: 

Envenenamento de substância alimentícia. Leite. Assim como o 
envenenamento de uma fonte de água de uso público pode acarretar 
o perigo comum, justificando a punição, também a fonte animal de 
produtos alimentícios, quando envenenada, reclama igual repressão. 
O que predomina no enquadramento penal é o sentido mais alto da 
proteção da saúde pública. (RT 270/136). 
 
 

O dolo é a vontade de o agente envenenar as substâncias 

alimentícias ou medicinais adicionando conteúdo tóxico ou prejudicial à saúde, 

sem considerar a finalidade do agente. Se houver intenção do agente causar a 

morte de um indivíduo ou de uma comunidade, o crime será tipificado como 

homicídio qualificado consumado ou tentado. O sujeito passivo é o Estado, a 

sociedade abrangida pelo perigo proveniente do envenenamento. 

 

CONSUMAÇÃO DO CRIME - TASP - TRIBUNAL ARBITRAL DE SÃO 
PAULO: 
O delito do art. 270 do CP se consuma no instante em que a 
substancia alimentícia se torna envenenada, não havendo dúvida 
quanto a sua destinação. (RT 292/474). 

 

Envenenar significa adicionar ou misturar à água ou ao alimento 

conteúdo venenoso que pode ocasionar a morte ou deixar uma sequela ao seu 

consumidor. Nestes casos a lei protege a saúde pública, bastando o ato do 

envenenamento para tipificar o crime. Isto significa que não há a necessidade 

do veneno ser consumido pela vítima. É possível também a tentativa quando o 

agente não obtém o envenenamento ou quando a substância não chega a ser 

apresentada ao consumo por pessoas indeterminadas. 
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5.5 Corrupção ou poluição de água potável 

 

Corrupção ou poluição de água potável. 
Art. 271 - Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou 
particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde: 
Pena - reclusão, de dois a cinco anos. 
Modalidade culposa. 
Parágrafo único - Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de dois meses a um ano. 

 

É um crime comum e pode ser cometido por qualquer pessoa. O 

sujeito passivo é o Estado, a coletividade ou qualquer grupo de pessoas não 

determinadas. Não será crime se a água já estiver poluída, por isso a exigência 

do exame pericial, para verificar as condições da água objeto do crime. 

 

EXIGÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL (TJSP): 
Condição essencial para a configuração da modalidade dolosa do art. 
271 do CP ou da modalidade culposa do seu parágrafo 2º, é que se 
trate de água potável, isto é, própria para o uso da população ou de 
alguém, em particular. (RJTJESP 2/306) 

 

Art. 271 do Código Penal - Corromper ou poluir água potável, de uso 
comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à 
saúde, pena de reclusão, de dois a cinco anos. Na modalidade 
culposa, se o crime é culposo a pena de detenção será de dois 
meses a um ano. 

 

O crime é consumado com a corrupção ou a poluição da água, 

sem necessidade de ocorrer o dano, pois se trata de crime de perigo abstrato, 

presumindo-se o risco para a saúde ou a vida. Basta simplesmente alterar a 

composição ou poluir a água, não se falando em envenenamento, meramente 

tornando-a imprópria para o consumo ou ocasionando sua ingestão em lesão 

ao organismo do consumidor. 

Teoricamente é possível a tentativa, que ocorre quando o agente 

já iniciou a execução mas não conseguiu a corrupção ou a poluição. 

O crime de corromper ou poluir água potável, de uso comum ou 

particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde admite a 

modalidade culposa. 

É na vontade de corromper ou poluir a água que está o dolo do 

crime, quando o agente é ciente de que ela é potável e será designada ao 

consumo humano. Não se exige um fim especial da conduta. 
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CONCEITO DE ÁGUA POTÁVEL (TJSP):  
Limitar a proteção penal simplesmente à água bioquimicamente 
potável seria o mesmo que o Estado se declarar indiferente ao 
envenenamento ou poluição da única água acessível às pessoas e 
animais. Assim, a expressão ‘potável’ deve abranger não só a 
potabilidade bioquímica, mas, também, a potabilidade menos 
rigorosa, mas incomparavelmente mais encontradiça no Brasil, 
consiste em servir para beber e cozinhar, segundo a expressão 
popular. Água que se possa razoavelmente utilizar será ‘água potável’ 
para os fins da lei penal” (RT 572/302). TACRSP: “Crime contra a 
saúde pública. Corrupção ou poluição de água potável. Material 
recolhido de fossa lançado em reservatório. Caracterização. 
Condenação mantida (...). A circunstância de ser possível detectar-se 
o envenenamento não desfigura o crime, embora já se tenha decidido 
o contrário. Para a tipificação do fato típico do art. 271 do CP não se 
requer água irrepreensivelmente pura, rigorosamente imaculada, mas 
o importante é que seja virtualmente potável, ainda que após o 
tratamento adequado”. (RJDTACRIM 5/187). No mesmo sentido, 
TJSP: RT 238/72. 

 

 

Na forma qualificada também se aplica ao art. 271, o disposto no 

art. 258 (por força do art. 285) nas formas dolosa e culposa.  

Se a substância adicionada na água potável para consumo 

humano for classificada como veneno, será tipificado o crime previsto no art. 

270. Se o fato causar uma epidemia o crime estará previsto no artigo 267. 

 

5.6  Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou 
produtos alimentícios 

 

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância 

ou produtos alimentícios 44.  

 

Art. 272 - Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou 
produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde 
ou reduzindo-lhe o valor nutritivo: 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
§ 1º- A - Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à 
venda, importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, 
distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto 
falsificado, corrompido ou adulterado. 
§ 1º - Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas 
neste artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico. 
Modalidade culposa: 
§ 2º - Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa 

45
.  
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O art. 272 do Código Penal observa que ao corromper, adulterar, 

falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, 

tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo, o autor ficará 

sujeito à pena de reclusão, de 4 a 8 anos, e multa, conforme a redação dada 

pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998; o parágrafo 1º prevê as mesmas penas para 

quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas, com ou 

sem teor alcoólico. 

 

COLETIVIDADE COMO SUJEITO PASSIVO – TACRSP: 
 
O art. 272 do CP, incluído no elenco dos crimes contra a 
incolumidade pública, há de estar violado, não na medida em que 
comprometida e posta sob risco esteja a saúde individual, de 
determinada pessoa, mas sim, na medida em que o proceder do 
agente revele-se apto a gerar danos a toda uma coletividade, a um 
número impreciso, numeroso ou incerto de personagens 
indeterminados. Mesmo que concretamente, atingido venha a ser um 
só, ou alguns que se possam individualizar. (JTACRIM 85/488). 

 

 

É comum a violação deste artigo com o intuito de ganho financeiro 

fácil, pela simplicidade da prática e utilização de pouco espaço, facilitando a 

ocultação. Como, por exemplo, o ocorrido na Cidade de Americana, na qual no 

quintal de uma casa, em um espaço fechado com lona, policiais encontraram 

cerca de 120 garrafas de bebidas alcoólicas falsificadas. Policiais da Delegacia 

de Investigações Gerais (DIG) apreenderam mais de mil garrafas de bebidas 

falsificadas como vodca, rum, licor, cachaça, conhaque e tequila.46 

Esse artigo identifica também o crime de expor ou vender 

produtos fora de validade ou contaminados por fungos, bactérias ou excesso 

de agrotóxicos em seu cultivo. O consumo destes alimentos necessariamente 

causam danos ao seu consumidor em função dos agentes biológicos capazes 

de contaminar os alimentos causando doenças. Eles podem ser evitados ou 

destruídos pelo processo das boas práticas de higiene e manipulação correta, 

evitando a contaminação cruzada e o armazenamento inadequado 47. 

 

PORTARIA SMS-G N°2619 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011: 
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 FOLHA de S.Paulo. Cotidiano. 23 ago. 2012. 
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 PORTARIA SMS-G n°2619, de 06 dez. 2011, publicada em DOC de 6 dez. 2011, p.23. 



63 

 

Boas Práticas: Procedimentos que devem ser adotados a fim de 
garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos 
alimentos e das embalagens para alimentos com a legislação. 
Contaminante: Qualquer agente de origem física, biológica ou 
química, matéria estranha ou outras substâncias não 
intencionalmente adicionadas ao alimento que possam comprometer 
a segurança e a adequação dos alimentos. 
Contaminação cruzada: Transferência da contaminação de uma área 
ou produto para áreas ou produtos anteriormente não contaminados 
por meio de superfícies de contato, mãos, utensílios, equipamentos, 
entre outros. 

 

 

No tipo subjetivo o dolo é a vontade de corromper, adulterar, 

falsificar ou alterar a substância ou o produto alimentício, quando o atuante 

conhece a nocividade seja ela positiva ou negativa. Porém não é exigido do 

agente tal finalidade ou algum fim especial. 

 

CARNE EM ESTADO DE PUTREFAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE CRIME 
(TJRN): 
Se a carne exposta à venda em estado de putrefação não foi 
adulterada, corrompida ou falsificada voluntariamente pelos agentes, 
não há de se falar em caracterização do crime previsto no art. 272 do 
CP (RT 772/666). 

 
 
5.7 Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto 
destinado a fins terapêuticos ou medicinais 
 

 
Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado 
a fins terapêuticos ou medicinais:  
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.  
§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à 
venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui 
ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado 
ou alterado. 
§ 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os 
medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os 
cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. 
§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações 
previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes 
condições: 
I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária 
competente; 
II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no 
inciso anterior; 
III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a 
sua comercialização; 
IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; 
V - de procedência ignorada; 
VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade 
sanitária competente. 
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Modalidade culposa 
§ 2º - Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa 

48
. 

 

Qualquer pessoa que pratica uma das ações tipificadas como 

falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos 

ou medicinais é o sujeito ativo do crime, independente de ser o comerciante ou 

o fabricante do produto. Ademais, o objeto material do crime é o produto 

resultado de qualquer atividade humana destinado a fins terapêuticos ou 

medicinais. 

 

ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA MEDICINAL – TJSP: 
Altera substância medicinal quem fundamentalmente modifique o 
produto que fabrica, quer empregando substância inadequada ou 
mesmo inócua, quer apenas lhe reduzindo o valor terapêutico. (RT 
239/82) 

 

O dolo do crime é a vontade de falsificar, corromper, adulterar ou 

alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e não se exige 

qualquer fim especial da conduta. Sua consumação é cometida, independente 

do resultado, quando é praticada a ação típica, sem exigência da 

comprovação, pois o perigo para a saúde pública é presumido pela lei. 

Teoricamente é possível a tentativa. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO CRIME – STJ: 
O art. 273, § 1º -, I, do CP tipifica a ação de vender, expor à venda ou 
ter em depósito para fins de comércio, distribuir ou entregar a 
consumo produto sem registro, quando este é exigível, no órgão de 
vigilância sanitária. Não há óbice legal à punição de uma conduta na 
esfera administrativa e na esfera penal, se houver sua previsão como 
infração à legislação sanitária federal, assim como sua tipificação no 
Código Penal ou na legislação penal especial (RT 819/523). 

 

O crime será culposo se o sujeito ativo agir sem dolo e quando 

deixar de tomar as cautelas necessárias na espécie, cometendo assim o crime 

culposo de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto incriminado, 

sabendo que é do fabricante e do negociante o dever de averiguar as 

condições dos produtos que fazem parte de suas respectivas atividades. Por 

fim, temos que o crime previsto no art. 273 pode ser qualificado pelo resultado, 

e se a conduta típica do fato resultar lesão corporal de natureza grave ou morte 
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aplica-se o art. 258, por força do art. 285.  

 

5.8 Emprego de processo proibido ou de substância não permitida  

 

Emprego de processo proibido ou de substância não permitida 
Art. 274 - Empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, 
revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância 
aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não 
expressamente permitida pela legislação sanitária: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa 

49
.  

 

O art. 274, do Código Penal ressalta que ao empregar na 

fabricação de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação 

artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou 

qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária, o autor 

incorrerá na pena de reclusão, de um a cinco anos, e multa, com redação dada 

pela Lei nº 9.677, de 2 jul.1998. 

Qualquer pessoa pode praticar o crime previsto no art. 274, 

embora na maioria das vezes figure como autor o industrial, o dono de 

estabelecimento de alimentos e bebidas ou o comerciante. O sujeito passivo é 

a coletividade. 

 
ADIÇÃO DE CORANTE: CRIME CARACTERIZADO – TACRSP: 
O emprego de corante em substância alimentícia é expressamente 
vedado pelo art. 274 da lei penal e legislação sanitária atinente à 
espécie, a saber, a constante da Tabela I do decreto federal nº 
55.871, de 1965, e arts. 22, a, 158, § 2º e 167 do Regulamento 
aprovado pelo decreto estadual nº 15.642, de 1946. (RT 398/318). 
TACRSP: O emprego de corante derivado de hulha, em produtos 
alimentícios de origem animal, é proibido pelo Dec. Federal 
30.691/52, configurando a infração prevista no art. 274 do CP. (RT 
340/290) 

 

Este crime é cometido por qualquer pessoa que empregar, usar, 

aplicar, misturar, impregnar ou utilizar na fabricação de seu produto qualquer 

substância vedada pela legislação sanitária. Notamos que a lei não se limita a 

proteger alimentos, bebidas ou medicamentos, mas trata-se de norma penal 

em branco que deve ser complementada por outras disposições legais. 
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ADIÇÃO DE BROMATO DE POTÁSSIO NA FABRICAÇÃO DE PÃO 
– TJSP: 
Adulteração de substância alimentícia. Delito não configurado. Adição 
de bromato de potássio na fabricação de pão da marca ‘Pullman’. 
Ação penal contra o diretor presidente da empresa. Erronia 
capitulação da infração aceita pela sentença. Apelação provida. 
Inteligência dos arts. 272 e 274 do CP de 1940. O art. 272 do CP visa 
apenas a quem corrompe, adultera ou falsifica substância alimentícia 
ou medicinal destinada a consumo, tornando-a nociva à saúde. A 
atividade do proprietário de padaria tipifica conduta industrial, melhor 
enquadrável no art. 274 do mesmo estatuto, dispositivo, esse, que 
visa a punir aquele que emprega, no fabrico a produto destinado a 
consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, 
substância aromática, anti-séptica, conservadora ou qualquer outra 
não prevista na legislação sanitária.(RT 600/307). TACRSP “o 
bromato de potássio é substância não permitida, em qualquer 
quantidade, nas farinhas e nos produtos de panificação. Aquele que o 
emprega se sujeita às penas do art. 274 do CP de 1940, norma penal 
em branco, já que se completa com disposições estabelecidas pela 
legislação sanitária (RT 605/332). No mesmo sentido, TJSP: RT 
586/263; TACRSP: 80/419. 

 

  

5.9 Invólucro ou recipiente com falsa indicação 

 

Invólucro ou recipiente com falsa indicação 
Art. 275 - Inculcar, em invólucro ou recipiente de produtos 
alimentícios, terapêuticos ou medicinais, a existência de substância 
que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em 
quantidade menor que a mencionada: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa 

50
.  

 

Se o indivíduo orienta, evidencia, aconselha, adverte, avisa, 

assinala ou informa nos indicativos da embalagem ou do recipiente do produto 

alimentício, temperos, condimentos ou similar que existe componente não 

encontrado no produto; ou se informar que contém quantidade diferente da 

real, fica configurado o crime previsto no art. 275, do Código Penal. 

Qualquer pessoa que pratique a conduta tipificada será sujeito 

ativo, mas este costuma ser um crime mais comum entre os fabricantes e os 

comerciantes dos produtos. O sujeito passivo será a coletividade. Já a conduta 

típica, por sua vez, é fazer falsa indicação nas embalagens do produto, 

informar enganosamente ao consumidor que a substância no interior da 

embalagem tem quantidade igual à mencionada. 
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CRIME CARACRTERIZADO – TJSP: 
A mera aposição do rótulo falso, em recipiente de 
produto alimentício, configura o delito do art. 275 do 
Código penal.(RT 443/426). No mesmo sentido STJ: 
RTJ 46/23. 
 

A vontade de inculcar, isto é, de fazer a falsa indicação de produto 

nas condições referidas configura o dolo do crime. Também não se prevê 

qualquer intenção especial de conduta. 

Apenas a falsa indicação basta para consumar o crime. Não é 

necessário ser complementado com a venda ou a entrega do produto ao 

comércio em geral e nem o produto apresentar nocividade positiva ou negativa. 

Neste caso, o evento constituirá um crime mais grave. 

Se não houver o delito do art. 275, do Código Penal, poderá ser 

tipificado pelo art. 7º, VII da Lei nº 8.137/90 como crime contra as relações de 

consumo ou considerado pelos arts. 66 e 67 do Código de Defesa do 

Consumidor crime de afirmação falsa ou enganosa ou propaganda enganosa. 

Por último, o fato ainda é crime (art. 175 do Código Penal) em função de haver 

fraude no comércio e de enganar, no exercício de atividade comercial, o 

adquirente ou consumidor ao vender como verdadeira ou perfeita a mercadoria 

falsificada ou deteriorada ou entregar uma mercadoria por outra. 

 

5.10  Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores 

 
Art. 276 - Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de 
qualquer forma, entregar a consumo produto nas condições dos arts. 
274 e 275. 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.  

 

Também é crime, indicado pelo art. 276, do Código Penal, vender, 

expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar ao 

consumo produto com emprego de processo proibido ou de substância não 

permitida ou com invólucro ou recipiente com falsa indicação. Nesta hipótese, o 

aturo incide em pena de reclusão, de um a cinco anos, e multa, conforme a 

redação da Lei nº 9.677, de 2.7.1998. 

O sujeito ativo do delito, na maioria das vezes, é o comerciante, 

ainda que qualquer pessoa possa ser o autor do crime. No polo passivo está a 

coletividade lesada ou posta em risco no que tange à saúde pública. 
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As condutas previstas no tipo penal são as mesmas previstas nos 

arts. 272, parágrafo 1º- A, e art. 273, §1º. Segundo a lei, o objeto material é o 

produto alterado com matéria corante, aromática ou outra não permitida pela 

legislação sanitária (arts. 274 e 275) e produto alimentício ou medicinal com 

falsa indicação. Se não houver proibição pelas normas regulamentadoras, não 

haverá crime. A lei não exige atividade comercial do autor, portanto é 

dispensável caracterizar a habitualidade, bastando apenas uma das condutas. 

 
VENDA DE UÍSQUE NACIONAL POR ESTRANGEIRO – TJSP: 
Acondicionando e vendendo uísque nacional em recipientes de 
uísque estrangeiro, inculca-se a existência de substância que não se 
encontra em seu conteúdo, o que caracteriza os delitos previstos nos 
arts. 275 e 276 do Código Penal. 

 

A consumação do crime ocorre com a prática de uma das 

condutas típicas praticadas pelo agente, como a venda, a entrega, a exposição 

à venda e o depósito para vender. Estas duas últimas são crimes permanentes 

e admitem tentativa. 

 

5.11 Substância destinada à falsificação 

 

Art. 277 - Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder 
substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, 
terapêuticos ou medicinais: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa 

51
.  

 

Embora qualquer pessoa possa ser o autor do crime, na maioria 

das vezes os sujeitos ativos são comerciantes ou produtores. No polo passivo 

está a coletividade presumidamente em risco em razão do procedimento do 

agente. 

Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância 

destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais 

conforme o art. 277, do Código Penal incide pena de reclusão sobre o autor, de 

um a cinco anos, e multa. Esta é a redação da Lei nº 9.677, de 2 de julho de 

1998. 

A falsificação de alimentos é um crime que está cada vez mais 
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sofisticado, não só no Brasil mas em âmbito mundial.52 É o caso de Domênico 

Ribatti, um italiano que falsificava azeite extravirgem e ficou famoso nos anos 

80 como um dos maiores comerciantes de azeite de oliva em seu país. 

Domênico foi condenado à prisão, em 1993, acusado de fraude por receber 

toneladas de óleo de avelã da Turquia, de navio, e vendê-lo como azeite 

extravirgem na Itália.  

A história é contada pelo o norte-americano Tom Mueller, que 

desdobra sua investigação sobre a adulteração de azeite. 53 

Especialista no óleo, o chef André Castro, do Restaurante e 

Empório D'olivino concorda com a tese do autor de que não há oliveiras 

suficientes para atender a demanda pelo azeite de oliva, o que ativa a 

falsificação do produto. "Alguns até apresentam traços do óleo extraído do 

caroço da azeitona. O azeite é o único óleo importante extraído de um fruto, em 

vez da semente".  

Nas falsificações mais comuns, óleos vegetais que exigem 

extração por solventes são "desodorizados" em alta temperatura, o que resulta 

num produto neutro, misturado ao azeite e vendido como tal 54. 

Para Ingrid Schmidt Hebel, coordenadora do curso de Tecnologia 

em Gastronomia do Senac, as adulterações no setor tendem a se intensificar. 

"As fraudes estão se sofisticando. Dificilmente o consumidor tem condições de 

identificá-las." Até os bons profissionais têm dificuldade para distinguir os óleos 

falsos dos azeites verdadeiros caracterizados pelo grau de acidez e 

terminologias como extravirgem ou virgem e pela autenticidade do que vem 

impresso no rótulo considerando a evolução das técnicas fraudulentas de 

falsificação. 

É preciso ter leis para fabricar alimentos e, na outra ponta, uma 

fiscalização rigorosa. Em alguns casos não há legislação para regrá-los, 

porém, quando há leis não existem fiscais suficientes para evitar que ela seja 

inadimplida 55. 
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Outro produto que sofre muita adulteração é a mozarela de 

búfala, um queijo fresco que deve ser fabricado com 100% de leite de búfala. 

"A fraude vem da demanda crescente. Os produtores compram leite bovino que 

é mais barato e abundante, fabricam o queijo e vendem por preços inferiores" 

56.  Para não cair em armadilhas, o consumidor deve buscar um queijo branco e 

brilhante, pois a adição de leite bovino dá coloração amarelada, muitas vezes 

camuflada com branqueadores.  

Nem os vinhos escapam de tanta adulteração. Há alguns anos foi 

descoberta uma rede internacional que falsificava vinhos italianos. Na ocasião, 

policiais apreenderam um grande lote de vinho de mesa italiano que seria 

vendido como se fossem Barolo, Brunello di Montalcino e Chianti. 

O vinho Chianti é um dos mais relevantes produzidos na Itália na 

região da Toscana, assim como os vinhos Montalcino, Montepulciano, Bolgheri, 

Carmignano e Maremma. Já a produção de vinhos brancos é mais concentrada 

na região de San Gimignano. 

Na região da Toscana é produzido o Brunello com a utilização de 

um único tipo de uva, a sangiovese grosso. Já o vinho Brunello de Montalcino é 

restrito ao sul da Toscana, junto ao Barolo. Estes são os mais aclamados e 

caros se comparados aos outros vinhos tinto italiano ou de outras 

nacionalidades. O local no qual se produz este vinho é uma das poucas áreas 

que levam a classificação mais alta na hierarquia das regiões vinícolas italianas 

a Denominação de Origem Controlada Garantida (DOCG) 57. 

Vinhos muito simples custando cerca de dois euros, 

aproximadamente cinco reais e oitenta centavos eram comprados já 

engarrafados, mas sem rótulo, no sul da Itália, depois eram levados para a 

Alemanha, lá recebiam belos rótulos e etiquetas falsas e eram vendidos por 

preços superiores a cem euros a garrafa. 

Alessandro Stanziani autor do livro Historie de la Qualité 

Alimentaire sem tradução no Brasil, se concentra nas fraudes de vinho, carne, 

leite e manteiga. Para ele, os consumidores devem ser informados para que 

tenham liberdade de escolher um produto.58 "A responsabilidade do Estado é 
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assegurar que a informação do fabricante ou do produtor esteja correta.” 59. 

 

MÁQUINAS PARA FALSIFICAÇÃO DE UÍSQUE: CRIME 
CARACTERIZADO – TACRSP: 
Crime contra a saúde pública. Substância destinada à falsificação. 
Uísque. Apreensão em poder do acusado de válvulas em garrafas da 
bebida, de modo a conterem rótulos de famosas marcas estrangeiras. 
Condenação decretada. Inteligência do art. 277 do CP. O uísque é 
efetivamente substância alimentícia, de sorte que a apreensão de 
máquinas para a colocação de rótulos em garrafas de molde a 
passarem como sendo de procedência estrangeira configura o delito 
do art. 277 do Código Penal” (RT 515/392). 

 

 

 

5.12 Outras substâncias nocivas à saúde pública 

 

Art. 278 - Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para 
vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou 
substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação 
ou a fim medicinal: 
Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 
Modalidade culposa 
Parágrafo único - Se o crime é culposo: 
Pena - detenção, de dois meses a um ano. 

 

O sujeito ativo do delito previsto no art. 278 na maioria das vezes 

é o comerciante ou o produtor, ainda que qualquer pessoa possa figurar como 

autor do crime. No polo passivo figura a coletividade posta em risco, 

presumidamente, com a prática do comportamento ilícito. 

No tipo penal, a conduta prevista é fabricar, preparar, beneficiar, 

manipular ou produzir, por qualquer meio, a substância nociva à saúde. O 

objeto material é a substância nociva não destinada à alimentação ou fim 

medicinal. 

O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 10 proíbe colocar 

no mercado qualquer produto perigoso ou nocivo à saúde. Se o teor de 

nocividade for averiguado posteriormente, as autoridades e os consumidores 

devem ser imediatamente comunicados visto que é crime a omissão destas 

condutas. A comprovação da nocividade só se dará mediante prova pericial, 

seu consumo normal ou destinação própria e não quando a substância for 
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usada de maneira desvirtuada ou imprudente.  

 

 
SANGUE CONTAMINADO: CRIME CARACTERIZADO – STF: 
Sangue contaminado. Entrega a consumo de sangue contaminado 
(art. 278 do CP). Dolo plenamente caracterizado, segundo os fatos 
apurados nas instâncias ordinárias. Pena fixada dentro dos limites 
legais, por decisão suficientemente fundamentada. Pedido indeferido. 
(HC 68.867-5 – DJU de 17-12-1991).  

 
 
 

Está incluído no enunciado da lei todos os procedimentos que 

oferecem qualquer conteúdo prejudicial ao consumo, durante a fabricação, 

armazenamento ou exposição, causado por vencimento da validade do 

produto, contaminação por micro-organismos ou manipulação incorreta 60. 

 

PORTARIA SMS-G N°2619 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011. 
Manipulação de alimentos: Operações efetuadas sobre as matérias-
primas para obtenção e entrega ao consumo do alimento preparado 
ou do produto acabado, envolvendo as etapas de preparação, 
embalagem, armazenamento, transporte, distribuição, exposição à 
venda, oferta de refeições, entre outras. 

 

O dolo é a vontade de cometer uma das condutas tipificadas no 

crime, conhecedor que a coisa ou substância é nociva à saúde pública. Não se 

exige finalidade especial de conduta, a não ser a de se ter em depósito, que só 

configura o ilícito se a intenção do agente é comercializar o produto. 

É praticamente inadmissível a tentativa do crime previsto no art. 

278 do Código Penal. Ele se consuma com qualquer das condutas 

incriminadas, dispensada a ocorrência de dano efetivo. 

Já o crime por erro inescusável acontece neste caso quando é 

afastado o dolo por não saber o agente que a coisa era nociva à saúde pública 

e não tomar os devidos cuidados. 

 

CARACTERIZAÇÃO DE CRIME CULPOSO: TACRSP 
 
Responde pelo crime do parágrafo único do art. 278 do CP o padeiro 
que negligencia a sua função, possibilitando que um pedaço de 
lâmina de barbear se misture à massa de um pão, que é levado a 
consumo de forma nociva à saúde. (JTACRIM 81/499) 
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6 ASPECTOS JURÍDICOS DO TIPO PENAL LEGAL 

 

6.1 Classificação do art. 272 do Código Penal 

 

 Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância 

ou produtos alimentícios 61. Esta é a redação da Lei n. 9677, de 2 de junho de 

1998.  É um tipo de crime comum, formal, pois não precisa da eficaz existência 

de dano para alguém.  Tem perigo comum abstrato, pois basta confirmar a 

adulteração do alimento nocivo à saúde que estará efetivado, sem a 

necessidade de provar ter ele a possibilidade de atingir alguém. É um tipo de 

crime que admite tentativa. O bem jurídico protegido pelo art. 272, do Código 

Penal é a saúde pública:  

 

Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto 
alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou 
reduzindo-lhe o valor nutritivo 

62
. 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação 
dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998). 
§ 1º-A - Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à 
venda, importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, 
distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto 
falsificado, corrompido ou adulterado. (Incluído pela Lei nº 9.677, de 
2.7.1998). 
§ 1º - Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas 
neste artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico. 
(Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998). 
Modalidade culposa 
§ 2º - Se o crime é culposo: (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 
2.7.1998). 
Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. (Redação dada 
pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998). 

 

6.2 Sujeitos do delito 

6.2.1 Sujeito ativo  

 

Nos casos de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 

substância ou produtos alimentícios o sujeito ativo do crime pode ser qualquer 

pessoa, apesar de na maioria das vezes o agente estar ligado à categoria 
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industrial, como comerciante, dono de estabelecimento de alimentação ou 

agricultor. 

6.2.2 Sujeito passivo 

 

Qualquer pessoa ou a coletividade prejudicada ou colocada em 

perigo por causa da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 

substância ou produtos alimentícios, será o sujeito passivo dos crimes 

previstos no art. 272, do Código Penal 63. É, portanto, a sociedade que figura 

na maioria das vezes como sujeito passivo. 

 

COLETIVIDADE COMO SUJEITO PASSIVO – TACRSP: 
O art. 272 do código penal, incluído no elenco dos crimes contra a 
incolumidade pública, há de estar violado, não na medida em que 
comprometida e posta sob risco esteja a saúde individual, de 
determinada pessoa, mas, sim, na medida em que o proceder do 
agente revele-se apto a gerar danos a toda uma coletividade, a um 
número impreciso, numeroso e incerto de personagens 
indeterminados. Mesmo que concretamente atingido venha a ser um 
só, ou alguns que se possa individualizar (JTACRIM 85/488). 

 

6.3 Tipo objetivo 

 

Foram alterados pela Lei n° 9.677, de 2 de julho de 1998 a rubrica 

e o tipo penal, classificando os crimes contra a saúde pública previstos no arts. 

272 a 277 do Código Penal como hediondos. No entanto, esta classificação 

não consta do texto legal; não era presumível considerar estes delitos 

hediondos para os fins previstos na Lei n° 8.072/90. Por esse motivo, na Lei n° 

9.695, de 20 de agosto de 1998, que alterou a Lei n° 6437, de 20 de agosto de 

1977, foi incluído no art. 1º da Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990, como crime 

hediondo, “a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto 

destinado a fins terapêuticos ou medicinais”, previstas no art. 273. 

As normas básicas sobre alimentos são instituídas pelo Decreto-

Lei nº 986, de 21 de outubro. A Lei n° 8.918, de 4 de setembro de 1997, 

alterado pelo Decreto n° 3.510, de 16 de junho de 2000, e pelo Decreto nº 

4.851, de 2 de outubro de 2003, dispõem sobre a padronização, a 

classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas.  
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O emprego de bromato de potássio, um sal extremamente tóxico 

é proibido pela Lei n° 10.273, de 5 de setembro de 2001, em qualquer 

quantidade nas farinhas, no preparo de massas e nos produtos de 

panificação.64 

 

CONTRA – TJSP: 
O bromato de potássio adicionado em pequena quantidade à massa 
crua de pão não o torna nocivo à saúde. (RT 611/351). 
 
NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL - TJSP:  
Não há negar que o bromato de potássio é sal extremamente tóxico. 
Porém para que se possa aferir a sua toxidade, mister se torna saber 
qual é a quantidade deste sal que foi adicionado à massa destinada 
ao fabrico do pão. Só assim se terá como configurado o delito do art. 
272 do CP de 1940. Para tanto é mister, pois, que o laudo pericial 
contenha fundamentação. (RT 597/268). No mesmo sentido, TJSP: 
RT 598/296, 599/319, 605/296. 

 

 

O uso de agrotóxicos no cultivo de produtos alimentícios é 

regulado pela Lei n°7082, de 11 de julho de 1989, alterada pela Lei n° 9.974, 

de 6 de junho de 2000. 

A classificação de produtos vegetais, subprodutos e resíduos é 

disposta pela Lei n° 9.972 de 25 de maio de 2000, regulamentada pelo Decreto 

nº 3.664, de 17 de novembro de 2000. 

O uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio 

ambiente de organismos geneticamente modificados é regrado pela Lei n° 

8.974 de 5 de janeiro de 1995, alterada pela medida provisória n° 2191-9, de 

23 de agosto de 2001, que estabelece as normas, tipificando a conduta de 

liberação ou descarte no meio ambiente desses organismos em desacordo 

com as normas legais e estabelecidas pela Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (art. 13, inc. V). 

O direito à informação a respeito de alimentos e ingredientes 

alimentares que contenham, ou sejam produzidos a partir de organismos 

geneticamente modificados, é regulado pelo Decreto n° 4.680, de 24 de abril de 

2003. 

A primeira conduta típica ou ação incriminada é de corromper a 

substância. Corromper pode ser entendido como estragar, desnaturar, infectar, 
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decompor, tornar pobre a substância ou o produto alimentício. Também pode 

ocorrer a corrupção pela deterioração, decomposição, putrefação ou 

rancificação.  

A segunda conduta típica ou ação incriminada é a de adulterar, 

que significa alterar ou mudar para um produto de inferior qualidade. Se houver 

a redução do valor nutritivo do produto ou adulterá-lo de forma a torná-lo 

nocivo, tipifica-se a adulteração. 

 

UTILIZAÇÃO DE ÓLEO COMESTÍVEL CORROMPIDO – TJSP: 
O fato de utilizar, na preparação de alimentos destinados à venda, 
óleo corrompido ou adulterado, sabendo da sua imprestabilidade, por 
ser nocivo à saúde pública, tipifica o delito previsto no art. 272, § 1° 
(art. 272, caput, vigente) do Código Penal (RT 402/107). 

 

Corromper é infectar ou estragar; adulterar significa alterar as 

condições fisioquímicas, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício 

destinado a consumo destinado a um número indeterminado de pessoas, 

tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Ou ainda, fabricar, 

vender, expor a venda, importar, ter em depósito para vender ou, de qualquer 

forma, distribuir ou entregar a consumo a substância alimentícia ou o produto 

falsificado, corrompido ou adulterado. No caso da substância alimentícia ou 

produto falsificado também inclui qualquer tipo de bebida. 

 

ADIÇÃO DE SULFATO DE SÓDIO À CARNE – TJSP: 
A adição de sulfato de sódio à carne crua e moída não é permitida 
pela legislação vigente (v. g., o Dec. 55.871/65 e o Dec. Estadual 
12.486/78, bem como pela Res. 7/76 da CNNPA do Ministério da 
Saúde) Da absorção desta substância, em mistura com carne moída 
crua, pode resultar dano à mucosa do aparelho digestivo humano, 
sendo tal adicionamento enquadrado também no art. 41 do Dec. – lei 
986/69 como capaz de caracterizar a adulteração da carne pré-
moída. (RT 598/295). No mesmo sentido, TJSP: RJTJESP 104/425, 
114/509. 

 
 

 
 

Se houver adulteração ou alteração sem reduzir o valor nutritivo e 

sem tornar o alimento nocivo à saúde, a conduta será atípica, mesmo que o 

procedimento aumente o valor nutritivo do alimento. 

 

INEXISTÊNCIA DE CRIME POR FALTA DE PROVA – TJSP: 
Crime contra a saúde pública. Adulteração de substância alimentícia. 
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Carne. Adição de sulfato de sódio ao produto pré-moído, para dar-lhe 
aspecto de higidez. Laudo pericial não esclarecedor sobre a 
quantidade adicionada ao mesmo, se superior à permitida pelo Dec. 
Estadual 12.486/78, de molde a torná-lo nocivo à saúde. Falta de 
justa causa para a ação penal. Trancamento. Habeas corpus 
concedido. Inteligência dos arts. 272 do CP de 1940 e 648, I, do CPP. 
A simples afirmação do laudo pericial de que a carne apreendida 
contém sulfato de sódio, sem, contudo, especificar a quantidade 
deste, não é suficiente para que se tenha como demonstrada a 
materialidade do delito previsto no art. 272 do CP de 1940. (RT 
605/296). 

 

6.4 Tipo subjetivo 

 

Há a possibilidade de dolo ou culpa. O dolo é a vontade de 

corromper, adulterar, falsificar ou alterar a substância ou o produto alimentício; 

o agente tem a consciência de sua nocividade positiva ou negativa. Não se 

exige, porém, tal finalidade ou qualquer fim especial do agente 65. 

 

6.5 Aplicações do artigo 272 do Código Penal 

 

6.5.1 Operação leite compensado 

 

O Ministério Público do Rio Grande do Sul, em maio de 2013, 

colocou em prática a ação Operação Leite Compensado, para identificar uma 

quadrilha de empresas de transporte de leite que adulterava o produto in natura 

antes de oferecê-lo às indústrias. Eram adicionados produtos químicos ao leite 

que poderiam causar câncer nos seus consumidores 66. 

 

EFEITOS SURGEM A LONGO PRAZO, DIZ MINISTÉRIO. 
O Ministério da Agricultura diz que quem bebe leite adulterado não 
passa mal na hora, os malefícios surgem a longo prazo. 
Para o clínico-geral Paulo Olzon, da Unifesp, a toxicidade está no 
formaldeído da ureia, o mesmo que conserva cadáveres. 
A substância pode provocar danos no aparelho gastrointestinal e a 
exposição frequente tem efeito cancerígeno. O Instituto Nacional de 
Câncer afirma que não há níveis seguros de exposição ao formol, 
associado ao câncer de nasofaringe e leucemia. 
Segundo Alexandre Campos, do ministério, existe o risco à 
segurança do consumidor. “Ele compra leite, não compra água com 

ureia”
 67

. 
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A fraude foi comprovada por meio de análises químicas do leite 

cru para identificar a presença do formol, que persiste no produto final, mesmo 

depois de pasteurizado. O procedimento pretendia aumentar o volume do leite 

transportado, que geraria um lucro de aproximadamente 10% sobre o valor 

normal.  

A ureia, composta por formol, disfarçava a perda nutricional nas 

fiscalizações e, dessa forma, o lucro vinha do maior volume de vendas, 

conforme apurou as investigações. Esta adulteração é tipificada como um 

crime hediondo de corrupção de produtos alimentícios previsto no artigo 272, 

do Código Penal e que trata da falsificação, corrupção, adulteração ou 

alteração de substância ou produtos alimentícios. Neste caso é descartada a 

possibilidade de crime de epidemia. 

 

6.5.2 Unilever e o suco Ades 

 

O alcance do artigo 272, do Código Penal pode ser constatado na 

ocorrência envolvendo a Unilever, em março de 2013. Trata-se de uma das 

maiores empresas de bens de consumo do mundo, fabricante de produtos de 

higiene pessoal e limpeza, alimentos e sorvetes, que tem em sua linha de 

produtos o suco Ades, uma mistura combinada de extrato de soja, suco de 

fruta natural, água e corantes naturais enriquecido com vitaminas e minerais. 

Antes do envase ocorre a ultrapasteurização e a 

homogeneização, um processo pelo qual o produto é submetido a elevadas 

temperaturas por alguns segundos e imediatamente resfriado com a finalidade 

de destruir os microrganismos. 

A Unilever, fabricante do suco Ades, confirmou que 96 recipientes 

colocados à venda no mercado nacional, do suco de soja sabor maçã de 1,5 

litros estavam contaminados com solução de soda cáustica, usada para 

limpeza da máquina, envasadas erroneamente em embalagens da bebida.  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ao saber do 

ocorrido proibiu a venda, a fabricação, a distribuição, e o consumo do produto 

elaborado na fábrica, em Pouso Alegre (MG), local onde ocorreu o incidente, e 

aguardou que a empresa comprovasse a ausência deste tipo de risco para as 
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novas fabricações do produto e então liberar a produção novamente. 

 

 
ANVISA suspende os produtos com soja da marca Ades. 
Justificativa, publicada no Diário Oficial da União, indica o 
descumprimento de exigências legais. Empresa anunciou recall de 
suco na semana passada. 
 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA determinou, 
nesta segunda-feira, a suspensão da fabricação, distribuição, 
comercialização e consumo, em todo o território nacional, de todos os 
lotes dos produtos classificados como "alimento com soja" da marca 
Ades, fabricados pela linha de produção TBA3G da empresa Unilever 
Brasil, localizada em Pouso Alegre, Minas Gerais. A agência justifica, 
em resolução publicada também nesta segunda-feira no Diário Oficial 
da União (DOU), que a punição aos produtos se deve "à suspeita de 
não atenderem às exigências legais e regulamentadoras" do órgão. 
Recall - Na semana passada, a Unilever anunciou recall de 96 
unidades do suco Ades maçã de 1,5 litro fabricadas no dia 
25/02/2013, do lote com as iniciais AGB 25. Segundo a empresa, 
houve uma alteração no conteúdo do envase devido a uma falha no 
processo de higienização, o que resultou no envasamento de solução 

de limpeza no lugar de suco
 68

. 

 

 

5.5.3 Toddynho com detergente 

 

Em outubro de 2011, a bebida achocolatada Toddynho, 

consumida amplamente pelo público infantil, foi alvo de contaminação nas 

instalações brasileiras das fábricas licenciadas pela Pepsico (empresa norte-

americana multinacional do gênero de produtos alimentícios). A empresa 

reconheceu ter embalado unidades do produto com água e detergente e 

atribuiu o problema a uma falha no processo de higienização das máquinas. 

No Rio Grande do Sul, 32 pessoas passaram mal após ingerir o 

produto. O Ministério Público do Estado condenou a empresa a pagar uma 

indenização de R$ 420 mil, a maior parte destinada ao Fundo da Infância e 

Juventude do Estado 69. 

 

6.5.4 Catchup com pelo de rato 

 

A associação de consumidores Proteste identificou pelos de 

roedor em uma amostra de catchup da marca Heinz, logo após a aquisição, em 
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fevereiro de 2013, da marca Heinz pela Berkshire Hathaway, em parceria com 

o fundo brasileiro 3G Capital.  

Na ocasião, a Proteste acionou a Agência Nacional e Vigilância 

Sanitária antes mesmo do fim da pesquisa para retirar o lote contaminado do 

mercado. O produto analisado era de origem mexicana.  

Ainda sem resposta da agência, a Proteste informou que iria 

protocolar, na data, uma representação no Ministério Público Federal de Minas 

Gerais, para apurar o resultado do teste 70. 

 

6.5.5 Chocolate com larvas 

 

Em fevereiro de 2013, a empresa Kraft Foods, detentora da marca 

Lacta, foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a pagar uma 

indenização de R$ 30 mil a uma consumidora que encontrou larvas de inseto 

numa barra do chocolate Shot.  

Em São Paulo, duas pessoas também receberam indenizações, 

estas de R$ 5 mil, após passarem mal com a ingestão de produtos 

contaminados com larvas consumindo o mesmo Shot e o chocolate Ouro 

Branco. Os dois últimos processos eram independentes e ocorreram no interior 

paulista 71. 

 

6.5.6 Bactérias no antisséptico bucal  

 

Em julho de 2011, o antisséptico bucal da Oral-B, marca da 

fabricante Procter&Gamble, foi obrigado a passar por um recall por ter sido 

comprovado que tinha altos níveis de bactérias, o que poderia trazer riscos 

para quem tem o sistema imunológico debilitado.  

Os problemas foram verificados em produtos fabricados na 

Colômbia, pelo laboratório Rety. Os lotes vindos da unidade ao Brasil, foram 

então recolhidos do mercado. A P&G retirou o antisséptico também dos EUA, 

Colômbia, China, Canadá, Chile e México 72. 
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6.5.7 Soda cáustica no leite Parmalat 

 

A constatação de que as marcas Parmalat, Calu e Centenário 

contavam com produtos fraudados com o uso de soda cáustica e água 

oxigenada, fizeram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária interditar lotes 

do leite Longa Vida produzido pelas empresas, em outubro de 2007.  

As irregularidades foram observadas em cooperativas de Minas 

Gerais e os estabelecimentos que os comercializavam tiveram de retirá-los das 

prateleiras 73. 

 

LEITE ADULTERADO ERA VENDIDO PARA PARMALAT E CALU, 
DIZ PF. 
A Parmalat e a Calu (Cooperativa Agropecuária Ltda. de Uberlândia) 
estavam entre os compradores de leite das cooperativas Coopervale 
(Cooperativa dos Produtores de Leite do Vale do Rio Grande) e 
Casmil (Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro), segundo a 
Polícia Federal. As cooperativas são acusadas de "batizar" o leite 
longa vida com substâncias que aumentavam seu volume e que 
disfarçavam suas más condições de conservação. 
 A operação Ouro Branco, que desarticulou a suposta quadrilha, foi 
realizada nesta segunda-feira. Ao todo, 26 pessoas foram presas --17 
em Uberaba e nove em Passos, ambas em Minas Gerais. Agentes da 
Polícia Federal e os Ministérios Públicos Estadual e Federal 

participaram.
 74

  

 

 

Parte da fraude era executada com substâncias não permitidas 

pela lei e, segundo a Polícia Federal, o leite adulterado foi considerado 

impróprio para o consumo humano de acordo com um laudo realizado por 

laboratório do Ministério da Agricultura 75. 

 

6.5.8 Acessórios da Boneca Barbie com excesso de chumbo 

 

Em setembro de 2007, a empresa multinacional Mattel anunciou 

um recall de mais 7mil brinquedos no Brasil por excesso de chumbo na tinta 

das peças. Foram retirados de circulação 11 itens, seis deles comercializados 
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no Brasil. Cinco dos brinquedos que punham a saúde das crianças em risco 

por aqui eram acessórios da boneca Barbie e um, da marca Fisher-Price. 

Naquele ano, foram afetados 522 mil brinquedos nos EUA e 322 mil em outros 

países 76. 

 

6 5.9 “Boa noite Cinderela” em brinquedos 

 

A descoberta da presença de uma substância ligada à droga 

GHB, usada nos golpes chamados "Boa Noite Cinderela", em brinquedos 

comercializados em países como EUA, Brasil e Austrália levaram, em 2007, os 

três países a retirarem os produtos das prateleiras das lojas.   

O brinquedo era conhecido como Bindeez pelos australianos e 

Aqua Dots, pelos americanos. À época, cinco crianças foram hospitalizadas por 

ingerirem as pequenas bolinhas que integram os produtos 77. 

 

6 5.10 Consumidor encontra larva viva em chocolate 

 

Foi publicado em 10 de agosto de 2013 que um consumidor que 

trabalha como jornalista, afirma ter encontrado uma larva em uma barra do 

chocolate Snickers 78. O produto foi adquirido de um supermercado em 

Umuarama, na região noroeste do Paraná, quando a embalagem foi aberta viu 

a larva se movendo. “Ainda bem que ela não estava dentro do chocolate”, disse 

o jornalista. “Estou indignado. Dá para notar que a vigilância sanitária não 

fiscaliza as indústrias, é revoltante”, acrescentou. A empresa fabricante afirmou 

desconhecer o problema e possuir rígidos padrões de qualidade. 

O consumidor disse que no momento que encontrou a larva tirou 

várias fotos e fez um vídeo para comprovar sua existência e procurou o Procon 

de Umuarama para entregar o chocolate. 

De acordo com o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor 

Sandro Gregório, o produto foi encaminhado para análise no laboratório de 

microbiologia da Universidade Estadual de Maringá – UEM onde será feito um 
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laudo oficial com o resultado da análise. 

O Procon intimou a empresa responsável para prestar 

esclarecimento e coletou outras duas barras, do mesmo lote, para descobrir se 

há presença de algum corpo estranho em outros chocolates. 

A empresa Mars Brasil tomou conhecimento do caso e informou 

que fará contato com o Procon de Umuarama para entender a situação e 

assim, será possível iniciar a investigação do caso garantindo que seus 

produtos são produzidos com os mais rígidos controles de qualidade 79. 
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7 CONCLUSÃO 

  

O estudo teve como ponto de partida os estabelecimentos de 

alimentação. Foram feitas pesquisas bibliográficas, de doutrina e jurisprudência 

e analisados vários casos envolvendo os crimes e as relações de consumo em 

empreendimentos gastronômicos. A partir deles, identificamos possíveis 

fraudes e penas que poderiam ser impostas ao autor em caso de 

descumprimento da legislação em vigor.  

Esse embasamento prático e teórico nos permite concluir que 

muitos empresários proprietários destes estabelecimentos conduzem o seu 

negócio prioritariamente como uma oportunidade financeira, alheios à 

responsabilidade jurídica e ao risco de lidarem com alimentos sem conhecerem 

as regras nem darem a importância necessária aos manipuladores de 

alimentos. São esses os funcionários, afinal, que têm nas mãos o poder de 

responsabilizar criminalmente todo o seu empreendimento. 

Antes da abertura de qualquer estabelecimento, empresários e 

consumidores deveriam conhecer a legislação sobre a matéria e suas 

respectivas punições. O objetivo é estabelecer uma relação digna e segura 

entre os empreendimentos gastronômicos e seus clientes, afastar o falso 

entendimento de que a criminalização de alguns atos do fornecedor em 

detrimento do consumidor não vai ocorrer e que as punições civis e 

administrativas já são suficientes para proteger direitos eventualmente 

violados.  

Assim, observamos que os administradores dos estabelecimentos 

de alimentação precisam se preparar adequadamente para conduzirem o 

trabalho neste segmento. É necessário participar de cursos e campanhas 

educativas cujos princípios zelem pela segurança e qualidade dos alimentos 

além de manter os manipuladores de alimentos constantemente atualizados 

para oferecer um produto limpo e de boa qualidade aos consumidores.  

Outro aspecto a ser considerado pelo proprietário é a sua 

habilitação técnica e profissional. Para isso, há diversos cursos e treinamentos 

oferecidos aos proprietários de bares, lanchonetes e restaurantes para orientá-

los sobre noções básicas de higiene e manipulação segura dos alimentos. O 
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foco é manter o empreendedor sempre comprometido com a qualidade e a 

segurança alimentar, conforme sugere o manual de boas práticas de fabricação 

e de procedimentos operacionais especiais para cada tipo de estabelecimento.  

O alimento mal acondicionado e exposto à temperatura incorreta 

se deteriora rapidamente e irá causar efeitos nocivos ao consumidor. É 

necessário que o Sistema de Análise de Perigos em Pontos Críticos de 

Controle (APPCC), recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

esteja sempre nos estabelecimentos para tornar esse processo mais conhecido 

nos meios de alimentação. Isto porque, as recentes pesquisas realizadas na 

maioria dos estabelecimentos revelou que se trata de um procedimento 

desconhecido dos proprietários e que, por consequência, ao não realizá-lo, 

estão se expondo a possíveis ações judiciais.   

Outra constatação é a necessidade de divulgar a todos os donos 

de estabelecimento – responsáveis e usuários do setor de alimentação – a 

existência da proteção e da defesa do consumidor nas relações de consumo, 

suas considerações e princípios básicos conforme estabelecidos pelo Código 

de Defesa do Consumidor (Lei 8.078 de 1990); no Código de Processo Penal 

(decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941)  e no Processo Penal (decreto-

lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940). 

Em paralelo, observamos que o consumidor não é estimulado a 

delatar crimes cometidos contra eles por acreditar que não haverá 

consequências; são considerados “crimes pequenos” e não compensam os 

infortúnios que ele terá na sequência a partir da denúncia e de todas as suas 

implicações.  

Isto porque, como hipossuficiente, o consumidor não acredita na 

justiça contra a influência do empresário, mesmo que a lei o proteja de diversas 

maneiras em uma relação de consumo.  

Ressalta-se que a maioria da sociedade acredita que o legislador 

tem certa benevolência com a criminalidade de elite, ou seja, com aqueles 

crimes que envolvem colarinho branco, consumo e similares, ao passo que não 

há a mesma tolerância quanto à delinquência tradicional. 

Ao fornecedor, quase sempre compensa pagar uma multa ou uma 

indenização decorrente de um processo ou reclamação de seu cliente ao invés 

de interromper a prática abusiva ou ilegal. Em geral, o pagamento não lhe 
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acarreta grandes transtornos. Embora as diretrizes adotadas pela legislação 

brasileira quanto à proteção ao consumidor sejam eficientes, muitos processos 

nunca vão existir em razão da ausência de denúncia do consumidor 

prejudicado. 

São estes alguns dos motivos que indicam a necessidade da 

tutela penal contra as práticas mais graves previstas na Parte Especial do 

Código Penal, quais sejam dos Crimes Contra a Saúde Pública (art. 267 ao 

278). Estas condutas colocam em risco a integridade física e a saúde do 

consumidor, quando cometidas pelo fornecedor contra as relações de 

consumo, e devem ter suas práticas inibidas e cessadas com a aplicação das 

penas respectivas.  Apenas a criminalização dessas práticas permitirá 

alcançarmos um grau razoável de efetividade na proteção ao consumidor. 

Segundo uma recente pesquisa feita no Sindicato de hotéis, 

restaurantes, bares e similares de São Paulo (SinHoRes), sete em cada dez 

restaurantes fecham as portas em pouquíssimo tempo. A principal razão é o 

fato dos proprietários se aventurarem no mercado sem conhecerem o mínimo 

sobre suas regras e funcionamento.  

Mesmo diante desse cenário, é certo que o mercado para este 

tipo de empreendimento está longe de ser saturado. Só São Paulo recebe 

anualmente 10 milhões de visitantes. Desses, 16,54% são estrangeiros e 

83,46%, brasileiros. Até 2014, o brasileiro deverá destinar 30% da sua renda à 

alimentação fora de casa.  

 São Paulo é também a segunda maior cidade em números de 

restaurantes. Ela conta com 12,5 mil restaurantes, 55 tipos de cozinhas, 500 

churrascarias, 256 restaurantes japoneses, 15 mil bares, 3200 padarias 

(produção de 10,4 milhões de pãezinhos diários) e 1200 pizzarias (cerca de 1 

milhão de pizzas por dia). O faturamento na área de gastronomia chega a R$ 

400 milhões mensais e R$ 5 bilhões anuais. Estão também relacionados com o 

empreendimento da gastronomia 410 hotéis que disponibilizam 46 mil 

apartamentos, 19 terminais de ônibus, 4 aeroportos com seus catering na 

Grande São Paulo (um em Campinas e um Guarulhos), 350 motéis e 184 

casas noturnas. Todos produzindo ou comercializando alimentos e bebidas. 

Estes números demonstram a importância do ordenamento 

jurídico proteger o consumidor, tendo em vista sua vulnerabilidade nas relações 
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de consumo; é necessário impor aos responsáveis deste segmento o 

cumprimento de princípios básicos aos direitos subscritos no Código de Defesa 

do Consumidor vinculando sua aplicação ao Código de Processo Penal. 

De qualquer forma, o assunto merece continuidade em seu 

aprofundamento e enseja pesquisas, no sentido de ampliar a temática com 

propostas que possam contribuir para a excelência nos serviços de 

alimentação, evitando assim punições jurídicas e administrativas por direitos 

violados. 
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