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PROJETO DE LEI Nº 512,DE 2010 
Dep. Said Mourad – PSC 

 

Proíbe a fabricação e a comercialização de refrigerantes que 
contenham a substância tóxica benzeno como ingrediente ou 
subproduto do seu processo de fabricação, e dá providências 
correlatas. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica proibida a fabricação e a comercialização de refrigerantes que contenham a substância 
tóxica benzeno como ingrediente ou subproduto de seu processo de fabricação.  

Artigo 2º - O descumprimento do previsto nesta lei, sujeita o infrator às sanções previstas no artigo 110 e 
seguintes da Lei estadual nº 10.083, de 23 de setembro de 1998,– Código Sanitário do Estado. 

Artigo 3º -  As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se  necessário. 

Artigo 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Tem por finalidade este Projeto de lei proibir, no Estado de São Paulo, a fabricação e a comercialização de 
refrigerantes que contenham a substância tóxica benzeno como ingrediente ou como subproduto de seu 
processo de fabricação.  

Entendemos que há viabilidade jurídica para a apresentação e aprovação de propositura de iniciativa do 
Poder Legislativo estadual, com escopo de proibir a utilização do benzeno em qualquer das fases de 
produção e comercialização de bebidas refrigerantes dentro ou a partir do território do Estado, bem como, 
daquelas fabricadas em outras unidades da federação, que tenham como destinatário final os distribuidores, 
comerciantes ou consumidores do Estado. 

A Constituição Federal de 1988 delimita a distribuição das competências legislativas e executivas dos entes 
federativos nos seus artigos 21 a 24, 25 e 30,  inclusive as hipóteses de competências exclusiva, 
concorrente ou suplementar, cuja utilidade no caso concreto será examinada no devido tempo.  

A disciplina normativa fundamental foi estabelecida pela Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
através da Resolução RDC nº 252, de 11 de setembro de 2003. A norma proíbe, “em todo o território 
nacional, a fabricação, distribuição ou comercialização de produtos avaliados e registrados pela ANVISA 
que contenham o BENZENO, em sua composição, admitida, porém, a presença dessa substância, como 
agente contaminante, em percentual não superior a 0,1% v/v (zero vírgula um por cento, expresso em 
volume por volume). 

A União, os Estados e o Distrito Federal são competentes para legislar sobre proteção e defesa da saúde. O 
mesmo ocorre quanto à competência para legislar sobre produção e consumo. Em ambos os casos a 
competência é concorrente, ou seja, não é necessária a edição de lei complementar federal  que delegue 
competência para os Estados e o Distrito Federal exceto em questões específicas das matérias 
mencionadas. Além disso, a Constituição Federal garante aos Estados e ao Distrito Federal a competência 
suplementar quando a União abstiver-se de exercer sua competência legislativa concorrente. A edição de 
norma posterior pela União tem apenas o condão de revogar a legislação estadual naquilo que for 
incompatível com a lei federal. 
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Tramitam nesta Assembleia Legislativa alguns projetos de lei que tratam, de alguma forma, da questão, 
ainda que nem sempre relacionadas aos refrigerantes, a saber: 

a) Projeto de lei nº 161, de 2008, de autoria do Deputado Said Mourad: “Proíbe a fabricação e 
comercialização de incenso que contenha, na composição, benzeno, formol, tolueno, estireno, acetadehido 
e monóxido de carbono, e dá providências correlatas.” 

b) Projeto de lei nº 328, de 2009, de autoria do Deputado João Barbosa: “Dispõe sobre a proibição da 
adição do conservante denominado benzeno (benzoato de sódio) nos produtos que especifica.” 

c) Projeto de lei nº 334, de 2009, também de autoria do Deputado Said Mourad: “Dispõe sobre a proibição 
de comercialização de refrigerantes que contenham na composição a substância tóxica benzeno e dá 
providências correlatas.” 

Os dois últimos mencionam em suas justificativas pesquisas realizadas pelo órgão de proteção e defesa do 
consumidor Pro Teste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor) que indicaram a presença de 
benzeno em refrigerantes. Esses estudos apontam que as indústrias do setor alegam, entre outros 
argumentos, que não usam benzeno na fabricação dos refrigerantes e que a Resolução nº 252 da Anvisa 
não menciona esse gênero de bebidas.  

Por isto, faz-se necessário que a norma a ser editada proíba não somente a adição do benzeno na 
fabricação, e sim qualquer processo produtivo que possa gerar como subproduto a referida substância.  

A alegada lacuna da norma do órgão federal responsável pela vigilância sanitária, suprida estará, no Estado 
de São Paulo, assim que esta Assembléia Legislativa editar, no âmbito de sua competência concorrente, de 
forma suplementar, o comando de cuja ausência se ressente o ordenamento jurídico pátrio. 

Conclui-se, quer pelo prisma da competência concorrente, quer pelo da suplementar, que o Poder 
Legislativo Estadual está legitimado pela Carta Constitucional Federal a elaborar a norma que supra a 
lacuna existente, mantendo os dispositivos que não colidam com as normas gerais decorrentes do exercício 
da competência legislativa federal. A competência concorrente obedece assim a um duplo critério: supre a 
lacuna existente e dispõe sobre a matéria naquilo que for consentâneo com a norma federal. 

Por outro lado, no caso de superveniência de norma federal, deve-se atentar para a tácita revogação parcial 
ou total de eventual norma estadual derivada da aprovação desta propositura. 

Diante do exposto, demonstra-se oportuna a aprovação do Projeto de lei, uma vez que, dentro do quadro 
normativo vigente, lei estadual é apta a produzir os efeitos pretendidos. Portanto, faz-se necessária a 
aprovação desta propositura, motivo pelo qual pedimos o voto favorável das Senhoras e dos Senhores 
Deputados membros desta Casa de Leis. 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/spl_consultas/consultaDetal hesProposicao.do ? 

Ementa - Proíbe a fabricação e a comercialização de refrigerantes que contenham a substância tóxica 
benzeno como ingrediente ou subproduto do seu processo de fabricação.   

Regime - Tramitação Ordinária 

 

 

Tramitação: 
12/06/2010 - Publicado no Diário da Assembléia, página 9 em 12/06/2010  

15/06/2010 - Pauta de 1ª sessão.  

16/06/2010 - Pauta de 2ª sessão.  

17/06/2010 - Pauta de 3ª sessão. 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Estadual  

 

 3 

21/06/2010 - Pauta de 4ª sessão.  

22/06/2010 - Pauta de 5ª sessão.  

23/06/2010 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CSH - Comissão de Saúde e Higiene. 
CFO - Comissão de Finanças e Orçamento.  

23/06/2010 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CSH - Comissão de Saúde e Higiene. 
CFO - Comissão de Finanças e Orçamento.  

24/06/2010 - Entrada na Comissão de Constituição e Justiça  

25/10/2010 - Distribuído ao Deputado Afonso Lobato  

24/11/2010 - Recebido do relator, Deputado Afonso Lobato, pela Comissão de Constituição e Justiça, com 
parecer favorável  

01/12/2010 - Aprovado o parecer do Deputado Afonso Lobato, favorável  

05/04/2011 - Distribuído: CS - Comissão de Saúde. CFOP - Comissão de Finanças, Orçamento e 
Planejamento, Nos termos do Art.31, §§ 3º e 2º, da Resolução 869/2011.. 

08/04/2011 - Entrada na Comissão de Saúde 
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PROJETO DE LEI Nº 281, DE 2010 
Dep. Raul Marcelo - PSOL 

 

Dispõe sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio, o 
transporte, o armazenamento e a devolução e destinação 
de embalagens de agrotóxicos e afins no território do 
Estado de São Paulo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1º. O uso, a produção, o consumo, o comércio, o transporte, o armazenamento e a devolução e 
destinação de embalagens de agrotóxicos e afins no território do Estado de São Paulo serão regidos por 
disposições desta Lei e subsidiariamente por outros dispositivos legais, estadual ou federal, pertinentes. 

 

Seção I 

Do Cadastro de Agrotóxicos e Afins 

Artigo 2º. A produção, a distribuição, a comercialização e o uso de agrotóxicos e afins no território do Estado 
de São Paulo serão autorizados mediante prévio cadastro junto ao competente órgão estadual. 

Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, as atribuições relativas ao cadastro e aos registros ficam assim 
distribuídas:  

I – competem ao órgão estadual de Defesa Agropecuária as atribuições de controle, registros de 
estabelecimentos e cadastros de produtos relacionados à fitozoossanidade, ao uso nos setores de 
produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas nativas ou implantadas. 

II – competem ao órgão estadual de Vigilância Sanitária as atribuições de controle, registros de 
estabelecimentos e cadastros de produtos relacionados ao saneamento, à higienização, à desinfecção ou 
desinfestação de ambientes domiciliares, industriais, públicos ou coletivos, ao tratamento de água, aos 
ambientes hídricos e ao uso em campanhas de saúde pública. 

§1º – O cadastro de produtos agrotóxicos, tratados no inciso I, fica obrigado a consulta prévia e parecer 
circunstanciado e conclusivo da Secretaria da Saúde e da Secretaria do Meio Ambiente. 

§2º – O cadastro de produtos agrotóxicos, tratados no inciso II, fica obrigado a consulta prévia e parecer 
circunstanciado e conclusivo da Secretaria do Meio Ambiente. 

Artigo 4º. Para o cadastro dos agrotóxicos e afins é obrigatória a apresentação de: 

I – requerimento de cadastro; 

II – prova de constituição empresarial do solicitante do cadastro e do fabricante; 

III – certificado de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;  

IV – certidão de classificação toxicológica expedida pelo competente órgão do Ministério da Saúde; 

V – certidão de classificação de periculosidade ambiental expedida pelo competente órgão do Ministério do 
Meio Ambiente;  

VI – relatório técnico de ensaios de campo para a determinação da eficiência e praticabilidade agronômica 
realizados no Estado de São Paulo;  

VII – informações sobre registro no país de origem e, quando solicitado pelo órgão competente ao 
cadastramento, informações sobre registro em outros países.  

§1º – Qualquer alteração dos dados fornecidos para a obtenção do cadastro deverá ser comunicada ao 
órgão estadual competente no prazo máximo de 10 dias. 

§2º – Os órgãos competentes ao cadastro e a fiscalização poderão, por ato administrativo próprio, estipular 
outras exigências e informações para o cadastro de agrotóxicos e afins. 
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§3º – Os ensaios tratados no inciso VI deverão ocorrer sob responsabilidade e acompanhamento de 
instituição pública de pesquisa e de universidade pública e às expensas do requerente do cadastro, com 
dados mínimos determinados em ato normativo pelo órgão competente ao cadastramento.  

Artigo 5º. O cadastro no Estado de São Paulo fica impedido para agrotóxicos e afins que: 

I – não tenham registro no órgão federal competente; 

II – organismo internacional da área de agricultura, da saúde ou do meio ambiente, do qual o Brasil seja 
membro, recomende proibição ao uso;  

III – quando importado ou formulado com componente importado, tenham uso proibido no país de origem; 

IV – revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, bem como provoquem 
distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor e outros efeitos lesivos irreversíveis à saúde humana, 
comprovados cientificamente; 

V – não disponha de antídoto ou tratamento eficaz para seus efeitos danosos à saúde humana; 

VI – causem danos considerados irreversíveis ou de efeito prolongado ao meio ambiente; 

VII – revelem-se mais perigosos ao ser humano do que testes de laboratório com animais tenham podido 
demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos atualizados;  

VIII – nos ensaios de campo de eficiência e praticabilidade, não atinjam eficiência mínima no controle 
sanitário ou fitossanitário pretendido, de acordo com níveis a serem estipulados em ato normativo dos 
órgãos competentes ao cadastramento; 

XIX – classificados como extremamente tóxicos ou altamente tóxicos (classes toxicológicas I e II), como 
altamente perigosos ou muito perigosos ao meio ambiente (classes de periculosidade ambiental I e II) ou 
que apresente baixa seletividade, quando disponíveis no mercado outros agrotóxicos com menor toxicidade 
ao ser humano, menor periculosidade ambiental, maior seletividade e com igual ou maior eficácia no 
controle sanitário ou fitossanitário indicado;  

X – o uso regular revele dar causa à resistência genética dos alvos biológicos a serem controlados. 

§1º – Para os agrotóxicos, componentes ou afins que organismo internacional da área de agricultura, da 
saúde ou do meio ambiente do qual o Brasil seja membro, recomende restrições específicas ao uso, as 
mesmas deverão ser adotadas no Estado de São Paulo. 

§2º – As restrições de uso mencionadas no § 1º ou as motivadas por baixa eficiência no controle de alvo 
biológico específico, aquém do nível mínimo estipulado para os ensaios de eficiência e praticabilidade, 
deverão ser informados na bula dos agrotóxicos e afins comercializados e usados no território do Estado de 
São Paulo, devendo constar no rótulo, em local de destaque, o alerta: “PRODUTO COM RESTRIÇÕES DE 
USO NO ESTADO DE SÃO PAULO – VIDE BULA”.  

Artigo 6º. O cadastro de agrotóxicos e afins deverá ser atualizado quinquenalmente por meio de renovação 
do cadastro.   

§1º – O requerimento de renovação deverá ser protocolado junto ao órgão competente entre 180 (cento e 
oitenta) e 90 (noventa) dias anteriores ao vencimento do cadastro.  

§2º – Os critérios de impedimento estabelecidos no artigo 5º deverão ser considerados para efeito da 
renovação do cadastro.  

§3º – O não requerimento da renovação no prazo implicará no cancelamento automático do cadastro do 
agrotóxico ou afim.  

Artigo 7º. Está legitimada para requerer a impugnação do cadastro de agrotóxicos e afins, a qualquer 
tempo, arguindo prejuízo à saúde humana, de animais ou ao meio ambiente, qualquer pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado.    

Parágrafo único – São considerados motivos válidos para a fundamentação do requerimento de 
impugnação do cadastro de agrotóxicos e afins, dentre outros: 

I – resultados de trabalhos técnico-científicos oriundos de instituições de pesquisa e universidades públicas; 

II – trabalhos publicados em literatura nacional ou internacional especializada, idônea e de notório 
reconhecimento pela comunidade científica; 
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III – resoluções ou recomendações de organismos internacionais de agricultura, de saúde ou de meio 
ambiente; 

IV – determinações de outros países ou unidades da federação proibindo ou restringindo, motivadamente, a 
produção ou o uso em seu território; 

V – ocorrência de danos causados à saúde e ao meio ambiente, com comprovada associação ao  uso 
regular do produto objeto da impugnação;  

VI – recomendações de restrição ou proibição resultantes de avaliações técnico-científicas da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária ou de outros órgãos públicos de saúde;  

VII – comprovada ineficiência ou insuficiência de resultado no tratamento sanitário ou fitossanitário 
pretendido;  

VIII – a constatação de qualquer dos impedimentos listados no artigo 5º. 

Artigo 8º. O prazo para tramitação dos processos de impugnação não excederá a 180 (cento e oitenta) dias, 
incluída a tramitação de recurso. 

Parágrafo único – Os resumos do requerimento protocolado, dos pareceres, das motivações e das decisões 
referentes à impugnação serão publicados no Diário Oficial do Estado, na seção de competência do órgão 
registrante. 

Artigo 9º. Os órgãos competentes ao cadastramento de agrotóxicos e afins deverão divulgar anualmente no 
Diário Oficial do Estado a lista de agrotóxicos e afins com comércio e uso autorizados no Estado de São 
Paulo, nomeando a marca comercial, o princípio ativo, as indicações de uso e a empresa responsável pelo 
cadastro. 

Parágrafo único – Os órgãos considerados no caput deverão manter disponível para consulta, em endereço 
eletrônico, a lista dos agrotóxicos e afins cadastrados, dos estabelecimentos registrados e informações de 
tramitação de processos de cadastro, de renovação de cadastro e de impugnação de cadastro de 
agrotóxicos e afins.  

 

Seção II 

Do Registro dos Estabelecimentos 

Artigo 10. Os estabelecimentos que executem atividades de produção, armazenamento, importação, 
exportação, comercialização e prestação de serviços na aplicação agrotóxicos, seus componentes e afins, 
bem como os estabelecimentos com atividades relacionadas à devolução e à destinação final de 
embalagens de agrotóxicos e afins, são obrigados a promover seus registros junto ao órgão estadual 
competente.  

§ 1º – Para obtenção de registro de estabelecimento, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

1. requerimento de registro; 

2. prova de constituição da pessoa jurídica; 

3. contrato social com comprovada pertinência entre o objeto social e a atividade; 

4. termo de responsabilidade e assistência técnica; 

5. localização e croqui de situação do estabelecimento, com a devida identificação e indicação da finalidade 
de uso dos imóveis circunvizinhos imediatos; 

6. memorial descritivo dos ambientes onde serão dispostos os agrotóxicos, componentes e afins; 

7. alvará da Municipalidade;  

8. licença ou certificação de atendimento de exigências sanitárias e ambientais, quando previsto em normas 
específicas. 

§ 2º – Qualquer alteração dos dados fornecidos para a obtenção do registro deverá ser comunicada ao 
órgão competente no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

Artigo 11. O deferimento do registro de estabelecimento fica condicionado à avaliação prévia pelos órgãos 
competentes, por meio de inspeção verificadora da localização, da adequação física do estabelecimento, do 
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atendimento de exigências relacionadas aos aspectos de segurança, de prevenção de acidentes e dos 
riscos de contaminação ambiental e à saúde dos funcionários, da vizinhança e da população geral. 

Artigo 12. Os estabelecimentos referidos no caput do artigo 10 deverão funcionar com assistência e 
responsabilidade técnica de profissional(is) legalmente habilitado(s), observando-se o disposto em leis e 
normas pertinentes. 

§ 1º – Para efeitos desta lei, sem prejuízos de outras atribuições, considera-se assistência técnica a 
prestação de serviço para orientação técnica, visando o manuseio e uso mais seguro e eficaz dos 
agrotóxicos e afins, realizada por profissional capacitado: 

1. ao diagnóstico e prognóstico sanitário ou fitossanitário;  

2. ao reconhecimento dos efeitos e das consequências das condições de campo, ambientais e climáticas no 
uso de agrotóxicos;  

3. à recomendação de adequação dos equipamentos de aplicação e às medidas de proteção e segurança 
ao uso dos agrotóxicos e afins; e 

4. a orientar quanto às exigências técnicas e normativas para o manuseio e uso dos agrotóxicos. 

§ 2º – Para efeitos desta lei, sem prejuízos de outras atribuições, considera-se responsabilidade técnica a 
prestação de serviço por profissional capacitado à orientação: 

1. quanto à adequação física do estabelecimento; 

2. quanto às medidas de segurança para o processamento, para a manipulação, para o acondicionamento, 
para o armazenamento, para o transporte e para a exposição à comercialização de agrotóxicos e afins; 

3. quanto ao controle de estoque de agrotóxicos e afins; 

4. quanto às exigências técnicas e normativas para o funcionamento do estabelecimento.  

Artigo 13. Os estabelecimentos deverão manter livro de registro ou sistema de controle e movimento de 
estoque dos agrotóxicos e afins prontamente disponíveis á fiscalização.  

§ 1º – O livro de registro ou sistema de controle deverá especificar a origem e o destino dos agrotóxicos, 
constando clara e precisa identificação do fornecedor e do comprador, numeração de notas fiscais, 
numeração de receituários agronômicos e quantidades adquiridas, vendidas e estocadas.  

§ 2° – Os estabelecimentos deverão encaminhar ao ór gão fiscalizador relatório semestral de controle e 
movimentação de estoque de agrotóxicos e afins até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao 
encerramento do semestre.    

Artigo 14. Os estabelecimentos registrados como comerciantes de agrotóxicos e afins, que façam venda 
direta ao usuário, ficam obrigados a manter expostos e disponíveis à comercialização equipamentos de 
proteção individual para manuseio e aplicação de agrotóxicos. 

 

Seção III 

Da Taxa de Cadastro e Registro 

Artigo 15. Ficam instituídas as taxas para o cadastro e a renovação de cadastro de agrotóxicos e afins e 
para o registro de estabelecimentos. 

§ 1º – O fato gerador da taxa é o protocolo do respectivo requerimento de cadastro, de renovação de 
cadastro ou de registro. 

§2º – Os recursos financeiros oriundos das taxas referidas no caput e de recolhimentos de multas 
decorrentes de fiscalização prevista nesta lei e em outras pertinentes aos agrotóxicos e afins se 
direcionarão exclusivamente para a criação e o aprimoramento do sistema de monitoramento, vigilância, 
controle e fiscalização de agrotóxicos e afins, e para atividades de divulgação e estímulo às técnicas 
ecológicas e agroecológicas, substitutivas ao uso de agrotóxicos. 

§ 3º – O Poder Executivo deverá assegurar, se necessário, suplementações orçamentárias para o 
adequado funcionamento do sistema de monitoramento, vigilância, controle e fiscalização.  

§ 4º – Os valores das referidas taxas serão estipulados em regulamentação a esta lei, variando entre:  

1. 10 (dez) a 100 (cem) UFESPs para registro de estabelecimentos;  
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2. 100 (cem) a 500 (quinhentas) UFESPs para renovação de cadastro de agrotóxicos e afins;  

3. 500 (quinhentas) a 1.000 (mil) UFESPs para cadastro de agrotóxicos e afins. 

§ 5º – Ocorrendo extinção da UFESP, o valor da taxa corresponderá à quantidade equivalente de novo 
índice adotado.  

§ 6° – A variação dos valores das taxas de cadastro  e de renovação de cadastro, a serem definidos em 
regulamentação a esta lei, deverá levar em conta a classificação toxicológica, a periculosidade ambiental e 
poderá considerar o volume de vendas do produto e a sua participação no mercado.   

§ 7º – As análises laboratoriais para o monitoramento e fiscalização de agrotóxicos e afins nos alimentos, na 
água e no solo serão realizadas por laboratórios dos institutos de pesquisa oficiais e de universidades 
públicas. 

§ 8º – Quando solicitado pelos órgãos competentes ao cadastramento e à fiscalização, o titular do cadastro 
de agrotóxico e afim deverá fornecer método de análise e padrão analítico laboratorial.  

§ 9º – Implicará em irregularidade sujeita a responsabilidade à autoridade pública que autorizar o uso dos 
recursos em finalidade distinta da tratada §2º, obrigando-se ao ressarcimento do valor, com juros e correção 
monetária, sem prejuízo de outras sanções.      

 

Seção IV 

Da Prescrição Técnica 

Artigo 16. Os agrotóxicos e afins de utilização fitossanitária e florestal só poderão ser comercializados 
diretamente aos usuários mediante apresentação de receituário agronômico expedido por profissional 
legalmente habilitado, conforme a sua área de atuação. 

§ 1º – O profissional responsável pela prescrição deverá conhecer a situação de campo e fará constar no 
receituário agronômico recomendações de medidas de segurança e alertas quanto aos riscos à saúde e ao 
meio ambiente. 

§ 2º – Nas recomendações do receituário agronômico destacar-se-á alertas quanto à obrigatoriedade de 
uso de Equipamentos de Proteção Individual pelo aplicador de agrotóxicos e quanto ao impedimento de 
aplicação de agrotóxicos nas proximidades de corpos de água, residências e locais de tráfego de pessoas e 
criação de animais. 

§ 3º – As informações e conteúdo obrigatórios do receituário agronômico deverão ser expressos de forma 
clara e precisa, devendo, quando impresso, usar-se fonte de, no mínimo, tamanho 12.  

§ 4º – O comerciante, o usuário e o profissional que emitiu o receituário agronômico deverão manter via 
disponível à fiscalização por 2 (dois) anos.   

Artigo 17. Os órgãos competentes ao cadastramento e à fiscalização poderão estipular a obrigatoriedade de 
prescrição técnica para a comercialização e utilização de agrotóxicos e afins de finalidade diversa da tratada 
no artigo 16.  

Artigo 18. A prescrição de agrotóxicos de forma indevida, displicente e errada, além das sanções previstas 
nesta lei, será notificada ao Conselho Profissional pertinente. 

 

Seção V 

Do Controle e da Fiscalização 

Artigo 19. A fiscalização dos termos desta lei incumbe às Secretarias da Agricultura e Abastecimento, da 
Saúde, do Meio Ambiente e à Polícia Ambiental, por meio de trabalho integrado de seus órgãos técnicos, 
devendo ser realizada exclusivamente por agentes públicos vinculados diretamente à Administração 
Pública, vedada a delegação. 

§1º – As ações de controle, vigilância, inspeção e fiscalização deverão ocorrer em caráter permanente e se 
constituirão em atividade de rotina dos órgãos competentes, podendo ser estabelecido procedimentos 
conjuntos. 
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§2º – Caberá ao dirigente do órgão competente outorgar credencial com identificação do agente 
fiscalizador, proibindo-se a outorga a quem esteja impedido, no âmbito da presente lei, em razão de cargo, 
função ou profissão, a exercer ou praticar atos de fiscalização. 

§3º – Os servidores credenciados para as funções de inspeção e de fiscalização serão competentes para 
fazer cumprir a presente lei, leis pertinentes e seus regulamentos e normas, sendo autorizados a: 

1. efetuar vistorias, dispondo de livre acesso aos documentos atinentes aos agrotóxicos, componentes e 
afins; 

2. expedir termos, autos de infração e demais documentos referentes à inspeção e à fiscalização;  

3. coletar amostras necessárias à análise de monitoramento, controle e fiscalização, podendo, inclusive, 
romper lacres ou embalagens;  

4. recolher documentos de interesse à ação fiscalizadora; 

5. interditar cautelarmente produtos e áreas mediante irregularidades ou  evidências de riscos á saúde ou 
ao meio ambiente. 

§4º – As incorreções ou omissões na lavratura de termo, auto de infração ou qualquer outro documento 
referente à fiscalização não acarretará nulidade dos mesmos, quando constarem os elementos necessários 
à determinação de sua finalidade.  

§5º – Na ação fiscal, após identificar-se, o servidor credenciado, observado os preceitos constitucionais, 
disporá de livre acesso às dependências do estabelecimento inspecionado ou fiscalizado, a qualquer 
momento e em encontrando dificuldade para efetuar suas funções, poderá requisitar o apoio de força 
policial. 

Artigo 20. É obrigatória a comprovação da origem dos agrotóxicos, componentes e afins armazenados, sob 
transporte ou sob utilização quando requerida pela fiscalização. 

 

Seção VI 

Das Infrações e Sanções 

Artigo 21 - São consideradas infrações, sem prejuízo de outras oportunamente arroladas: 

I – praticar ação ou omissão que importe na inobservância das disposições ou de preceitos estabelecidos 
nesta lei, em sua regulamentação, ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos órgãos 
ou das autoridades administrativas competentes;  
II – produzir, distribuir, comercializar, manipular, acondicionar, transportar, armazenar, importar e exportar, 
usar, e devolver ou destinar embalagens de agrotóxicos, seus componentes e afins em desacordo com as 
disposições desta lei, de leis estaduais e federais pertinentes, assim como dos seus regulamentos e atos 
normativos complementares;  

III – produzir, distribuir, comercializar, manipular, acondicionar, transportar, armazenar e usar agrotóxicos e 
afins de forma ilegal, imprópria ou inadequada, provocando dano ou risco de dano à saúde humana e de 
animais e ao meio ambiente;  

IV – produzir, manipular, comercializar e armazenar agrotóxicos, seus componentes e afins em 
estabelecimentos sem o devido registro no órgão estadual competente;  

V – produzir, manipular, comercializar, transportar, armazenar e usar agrotóxicos e afins sem o devido 
cadastro no órgão estadual competente; 

VI – fraudar, falsificar e adulterar agrotóxicos, seus componentes e afins e suas embalagens; 

VII – transportar e armazenar agrotóxicos, seus componentes e afins e suas embalagens em desacordo 
com as normas e recomendações técnicas, desrespeitando condições de segurança; 

VIII – vender ou comprar agrotóxicos e afins sem a prévia prescrição por receituário, quando obrigatória a 
prescrição pelo mesmo; 

IX – emitir ou prestar informações incorretas às autoridades competentes ao cadastramento, ao registro e a 
à fiscalização; 

X – dispor de forma inadequada ou dar destinação indevida às embalagens, às sobras e aos resíduos de 
agrotóxicos, seus componentes e afins; 
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XI – usar ou armazenar inadequadamente agrotóxicos e afins; 

XII – usar agrotóxicos e afins sem prescrição por receituário ou em desacordo com as recomendações do 
mesmo; 

XIII – emitir receituário agronômico irregularmente, indevidamente, displicentemente ou com erro 
inescusável;  

XIV – dificultar a fiscalização ou inspeção ou deixar de atender, em tempo hábil, às intimações dos órgãos 
competentes ao cadastramento, ao registro ou à fiscalização; 

XV – concorrer de qualquer modo para a prática de infração ou dela obter vantagem; 

XVI – não utilizar equipamentos de proteção na aplicação de agrotóxicos; 

XVII – não fornecer ou fornecer e deixar de exigir sua utilização ou deixar de fazer manutenção de 
equipamentos de proteção do trabalhador que manipula e aplica agrotóxicos e afins;  

XVIII – utilizar de forma indevida os agrotóxicos e afins;  

XIX – utilizar agrotóxicos e afins ocasionando danos à exploração agropecuária circunvizinha; 

XX – utilizar em desacordo com a recomendação técnica ou deixar de fazer manutenção adequada de 
equipamentos de aplicação de agrotóxicos e afins, concorrendo para o uso indevido ou excessivo; 

XXI – comercializar ou transferir agrotóxicos e afins para estabelecimento que execute as atividades listadas 
no caput do artigo 10 não registrado no órgão competente; 

XXII – comercializar ou armazenar e transportar agrotóxicos, seus componentes e afins em embalagens 
com vazamento ou danificada; 

XXIII – comercializar e manter estocagem de agrotóxicos em embalagens com rótulos ou bulas rasurados, 
com validade vencida, sem identificação de número de lote ou partida ou sem as datas de fabricação e de 
validade;  

XXIV – comercializar produto ou subprodutos de origem agropecuária com resíduos de agrotóxicos acima 
do limite máximo de tolerância ou contaminados com resíduos de agrotóxicos e afins não autorizados para a 
cultura; 

XXV – descumprir a observância de período de carência ou intervalo de reentrada nos ambientes tratados 
com agrotóxicos e afins; 

XXVI – comercializar, utilizar ou retirar do estabelecimento os agrotóxicos, seus componentes e afins 
apreendidos sob fiel depósito ou interditados pela fiscalização; 

XXVII – usar de artifício, ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência à ação fiscal; 

XXVIII – lavar equipamentos de aplicação com descarte inadequado dos restos de calda, das embalagens, 
dos resíduos e das sobras de agrotóxicos e afins; 

XXIX – divulgar ou fazer publicidade de agrotóxicos e afins em desconformidade com legislação pertinente; 

XXX – não comprovar, documentalmente, a origem dos agrotóxicos, seus componentes e afins sob 
armazenamento, transporte ou em utilização. 

§ 1º – Os agentes públicos competentes que tiverem ciência ou notícia de ocorrência de infração são 
obrigados a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de 
responsabilidade. 

§ 2º – As autoridades públicas competentes que agirem em contrariedade com os preceitos e disposições 
desta lei sujeitam-se a pena de responsabilidade. 

§ 3º – Considera-se infração grave os casos em que da ação ou omissão decorrer riscos ou danos tratáveis 
de forma eficaz à saúde humana, riscos ou danos sanáveis em curto prazo ao meio ambiente ou os casos 
em que a ação ou omissão possibilite ou induza ao uso inadequado de agrotóxicos e afins.   

§ 4º – Considera-se infração gravíssima os casos em que da ação ou omissão decorrer vítima fatal, 
mortalidade de animais e graves danos à saúde humana e ao meio ambiente. 

Artigo 22. Aos infratores da presente lei, independente de responsabilidade civil ou penal, caberá, isolada 
ou cumulativamente, a aplicação das seguintes sanções administrativas: 

I – interdição do produto; 
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II – apreensão de produto; 

III – suspensão de registro do estabelecimento;  

IV – suspensão do cadastro do agrotóxico, componente ou afim; 

V – cancelamento de registro ou de cadastro; 

VI – destruição ou inutilização de vegetais, de partes de vegetais e de agrotóxicos e afins; 

VII – advertência; 

VIII – multa de 50 (cinquenta) a 5.000 (cinco mil) UFESPs. 

§ 1º – No caso de reiteração de infração, em período inferior a 5 (cinco) anos, a multa será aplicada em 
dobro. 

§ 2º – Nos casos de infração gravíssima a multa aplicada deverá ser de 5.000 (cinco mil) a 10.000 (dez mil) 
UFESPs.     

§ 3º – A autoridade fiscalizadora publicará no Diário Oficial do Estado de São Paulo as sanções impostas e 
a identificação dos infratores. 

§ 4º – As despesas referentes à eventual destruição de produtos correrão por conta do infrator. 

§ 5º – Da aplicação das sanções previstas neste artigo, não caberá ressarcimento ou indenização ao 
infrator por eventuais prejuízos.  

§ 6º – Não caberá a aplicação isolada de penalidade de advertência para infrações graves ou gravíssimas, 
sendo cabível sua aplicação, de forma isolada, apenas ao infrator primário e em casos de irregularidades 
sanáveis de imediato.   

Artigo 23. Concluído o processo administrativo e apurando-se responsabilidade ao infrator, com decorrente 
imposição de sanção administrativa, deverá ser comunicada à Procuradoria Geral de Justiça, a qual deverá 
providenciar a apuração na esfera jurídica que lhe compete. 

 

Seção VII 

Disposições Transitórias e Finais 

Artigo 24. Fica todo o procedimento e processo administrativo de cadastros, registros e apuração de 
responsabilidades tratadas nesta lei abertos à consulta e a consideração pública.   

Artigo 25. Fica proibido o comércio de agrotóxicos diretamente ao usuário pela rede mundial de 
computadores (internet). 

Artigo 26. Os agrotóxicos e afins já cadastrados e os estabelecimentos já registrados nos órgãos 
competentes deverão se adequar às disposições desta lei e de sua regulamentação no prazo de 1 (um) 
ano.  

Artigo 27. A Secretaria da Agricultura e Abastecimento deverá incorporar entre suas atividades, por meio de 
programas de assistência técnica e extensão rural, o fomento às tecnologias ecológicas na produção 
agropecuária, priorizando-se eventuais subsídios, incentivos e financiamentos públicos ao atendimento de 
pequenos produtores rurais, agricultores familiares, comunidades tradicionais e assentados rurais. 

Artigo 28. Os procedimentos previstos nesta lei serão fixados em regulamento, a ser expedido pelo Poder 
Executivo no prazo de 90 (noventa) dias. 

Parágrafo único – Fica validado o Decreto Estadual nº 44.038, de 15 de junho de 1999, em suas 
disposições que não contrariem esta lei, até a nova regulamentação.  

Artigo 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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Justificativa: 
Em seu artigo 23, inciso VI, a Constituição define a competência comum entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios para a proteção do meio ambiente e combate a poluição em qualquer de suas formas, 
bem como no seu artigo 24 estipula a competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito 
Federal para legislar sobre a proteção ambiental (inciso VI); a responsabilidade por danos ao meio ambiente 
e ao consumidor (VIII) e à proteção e defesa da saúde (inciso XII). 

De acordo com o estipulado no artigo 225, §1º, cabe ao Poder Público assegurar a qualidade do meio 
ambiente, entre outras formas, controlando “a produção, a comercialização, e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. 

Especificamente sobre os agrotóxicos, a Lei Federal 7.802 de 11/07/1989, em seu artigo 10, estipula a 
competência aos Estados para legislarem sobre uso, produção, consumo, o comércio e o armazenamento 
dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o comércio, o armazenamento e o 
transporte no âmbito de seu território. 

As Leis Estaduais 4.002 de 05/01/1984 e 5.032 de 15/04/1986, que tratam do tema, vigoram parcialmente 
em função de acórdãos do STF, acolhendo em parte as Representações de Inconstitucionalidade 1241-7 e 
1348-1. Observe-se que tais acórdãos decorrem de julgados sob o ordenamento constitucional anterior a 
promulgação da Constituição Federal de 1988. As disposições não vetadas das citadas leis estaduais e 
recepcionadas pela Constituição de 1988 merecem atualização, já que não se mostram suficientes à eficaz 
ação de fiscalização exigida pelo dispositivo constitucional e pela Lei Federal 7.802.  

Também a Constituição Estadual define ao Estado a obrigação de criar sistema de inspeção e fiscalização 
de insumos agropecuários (artigo 184, VI) e de criar sistema para, entre outros fins, controlar e fiscalizar a 
produção, armazenamento, transporte, comercialização, utilização e destino final de substâncias, bem como 
o uso de técnicas, métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida 
e meio ambiente, incluindo o de trabalho (artigo 193, XI). 

Do conceito jurídico de agrotóxicos e afins (inciso I, artigo 2º da Lei Federal 7.802/1989), pode-se 
considerar, sobretudo, as substâncias químicas com periculosidade intrínseca e de alto potencial biocida, 
com uso corrente na agricultura e na saúde pública.  

Pelas suas características próprias e pelo seu propósito de uso, os agrotóxicos distinguem-se de outras 
substâncias perigosas utilizadas ou resultantes de outros processos produtivos. Nestas, a ação humana 
busca tirá-la do ambiente, ou seja, expurgar qualquer possibilidade de exposição direta e afastar qualquer 
risco ambiental ou à saúde. De forma contrária, os agrotóxicos têm sua disseminação intencional no 
ambiente, inexistindo técnicas de aplicação que permitam seu uso sem qualquer risco de exposição às 
pessoas ou ao meio ambiente. Considere-se o agravante de que seu uso mais comum ocorre sobre 
produtos que a população irá consumir na sua alimentação. De tais características, mostra-se essencial um 
rigoroso controle legal sobre essas substâncias. 

Apesar dos instrumentos de controle e fiscalização já existentes, é evidente que a eficácia dos mesmos é 
incipiente no estado de São Paulo, não por acaso, desde 2002, quando do início da vigência do Decreto 
Federal 4.074 (regulamentador da Lei Federal 7.802 de 1989) as infrações apuradas pela fiscalização da 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária, órgão da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, tem como 
resultado apenas a imputação de “advertência”, mesmo para infratores com sucessivas reincidências.  

Os resultados dos monitoramentos de resíduos de agrotóxicos pela ANVISA – Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária mostram, no decorrer dos anos, resultados alarmantes de contaminação de frutas, 
legumes e verduras por agrotóxicos, com níveis de contaminação acima dos limites estabelecidos na 
legislação ou com contaminação por uso de substâncias não liberados para a cultura específica. São 
exemplos alguns dos resultados obtidos pela ANVISA (PARA - Projeto de Análise de Resíduos de 
Agrotóxicos em Alimentos), em 2008: uva com 32,67%; cenoura com 30,39%; morango com 36,05%; alface 
com 19,80%; tomate com 18,27%; e pimentão com 64,36% das amostras coletadas apresentando 
resultados insatisfatórios 

Dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas (SINITOX) registram que, em 2007, 
foram notificados 9.711 casos de intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola e não agrícola no Brasil. 
Observe-se ainda que, levando-se em conta o conceito jurídico de agrotóxicos disposto na Lei Federal 
7.802 de 1989, poderíamos somar a estes dados as intoxicações pelos chamados produtos domissanitários 
e pelos raticidas, que acrescentariam mais 16.997 notificações de intoxicações, totalizando 26.708 casos 
notificados. 
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Da análise dos dados de 2007 do SINITOX, considerando apenas as intoxicações pelos agrotóxicos de uso 
agrícola (6.260 casos), registra-se 209 óbitos ocasionados pela intoxicação por estes produtos. Entre todos 
os agentes tóxicos tabulados nos dados do SINITOX, estes agrotóxicos fitossanitários são os de maior 
letalidade, revelando um índice aproximado de 3 óbitos para cada 100 eventos de intoxicação.  Observe-se 
ainda que o Estado de São Paulo é a unidade federada com maior número de notificações de intoxicações 
por agrotóxicos de uso agrícola, alcançando 26,17% do total de casos.  

Contudo, a realidade se mostra mais grave do que os dados oficialmente registrados. Existe um 
reconhecimento de que as notificações não representam o que efetivamente ocorre no que se refere às 
intoxicações por agrotóxicos. O próprio Ministério da Saúde estima que para cada evento de intoxicação por 
agrotóxicos notificado existem outros 50 não notificados.   

Por outro lado, conforme o SINDAG – Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Agrícola, 
entidade de representação dos fabricantes de agrotóxicos, São Paulo é Estado de maior comercialização e 
consumo de agrotóxicos do Brasil, com 18,5% do mercado nacional, em 2007. 

O veneno chega a nossa mesa, alcança o meio ambiente e, sobretudo, cria efetivo risco à saúde dos 
trabalhadores rurais, que em seu ambiente de trabalho manuseiam estes produtos em concentrações mais 
elevadas. 

O projeto ora proposto vem com intuito de permitir instrumentos ao poder público estadual para dar eficácia 
e efetivamente cumprir suas atribuições constitucionais quanto ao controle e fiscalização de agrotóxicos. 

Sala das Sessões, em 30/3/2010 

a) Raul Marcelo - PSOL 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/spl_consultas/consultaDetal hesProposicao.do#inicio  

Ementa - Dispõe sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio, o transporte, o armazenamento e a 
devolução e a destinação de embalagens de agrotóxicos e afins no território do Estado de São Paulo.   

Regime - Tramitação Ordinária   

Indexação - AGROTÓXICO, DEFESA AGROPECUÁRIA, DESTINAÇÃO, EMBALAGEM, SÃO PAULO 
(ESTADO), TERRITÓRIO, USO   

 

 

Tramitação: 
 

06/04/2010 - Publicado no Diário da Assembleia, página 20 em 06/04/2010  

07/04/2010 - Pauta de 1ª sessão.  

08/04/2010 - Pauta de 2ª sessão.  

12/04/2010 - Pauta de 3ª sessão.  

13/04/2010 - Pauta de 4ª sessão.  

14/04/2010 - Pauta de 5ª sessão.  

16/04/2010 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CAPE - Comissão de Agricultura e 
Pecuária.  

19/04/2010 - Entrada na Comissão de Constituição e Justiça  

21/05/2010 - Distribuído ao Deputado Afonso Lobato  
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18/06/2010 - Recebido do relator, Deputado Afonso Lobato, pela Comissão de Constituição e Justiça, com 
parecer favorável  

27/10/2010 - Concedida vista conjunta ao Deputado Antonio Salim Curiati e ao Deputado Uebe Rezeck 

01/12/2010 - Aprovado o parecer do Deputado Afonso Lobato, favorável  

03/12/2010 - Entrada na Comissão de Agricultura e Pecuária 

13/12/2010 - Distribuído ao Deputado Reinaldo Alguz 

23/02/2011 - Recebido do relator, Deputado Reinaldo Alguz, pela Comissão de Agricultura e Pecuária, com 
parecer favorável 

01/03/2011 - 20ª Sessão Ordinária do Período Adicional à 4ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura - 
Aprovado Requerimento de Urgência. 

01/03/2011 - Alterado o regime para: PROPOSIÇÕES EM REGIME DE URGÊNCIA 

01/03/2011 - Aprovado o parecer do Deputado Reinaldo Alguz, favorável 

01/03/2011 - 5 Sessão Extraordinária - Aprovado. 

02/03/2011 - Publicado Requerimento, do Deputado Raul Marcelo, solicitando tramitação em regime de 
urgência. (DA p. 24) 

02/03/2011 - Publicados: Parecer nº 160/11, da CCJ-favorável à proposição e Parecer nº 161/11, da CAP- 
favorável à proposição. (DA p. 25) 

14/03/2011 - Recebido pelo Governador em: 14/03/2011 - prazo para sanção: 04/04/2011. 

15/03/2011 - Publicado Autógrafo nº 29.303 (DA p. 13 e 15) 

15/03/2011 - Aguardando Sanção 

05/04/2011 - Publicada Mensagem nº 16/11, de 04/04/11, do Senhor Governador do Estado, opondo Veto 
Total a este Pl. (DA p. 16). 

05/04/2011 - Distribuído (VETO): CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CAE - Comissão de 
Atividades Econômicas. 

06/04/2011 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação 
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PROJETO DE LEI Nº 575, DE 2010 
Dep. Gilmaci Santos 

 

Fixa critérios para a Reserva Legal em propriedades rurais. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 
 

Artigo 1º - As propriedades rurais de domínio privado ou público são susceptíveis de exploração 
agropecuária ou outra forma de utilização agrícola. 
Artigo 2º - Não obstante a circunstância de as propriedades rurais paulistas terem alcançado elevado nível 
de aproveitamento de seu solo, fica estabelecida a Reserva Legal de cada imóvel, com as seguintes 
restrições: 
I - nenhum imóvel agrícola terá menos de 10% de sua área destinada 
 à Reserva Legal; 
II - no conceito de Reserva Legal inclui-se a Preservação Permanente, a fim de que pequenas propriedades 
rurais, beirando rios caudalosos e dotados de algumas nascentes, sejam consideradas inúteis por força 
desta instituição; 
III - na área de Reserva Legal podem ser mantidos os plantios de árvores frutíferas, ornamentais ou 
industriais, sem fins comerciais.   
Artigo 3º - No prazo de 90 (noventa) dias, o Poder Executivo regulamentará esta lei. 
Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Justificativa: 
 

As regras estabelecidas pela Lei Federal, de nº 4.771/65, são extremamente danosas ao Estado de São 
Paulo e á própria União, na medida em que obriga a inutilizarão de 20% das áreas cultiváveis e altamente 
produtivas. 
A Confederação Nacional de Agricultura entende que cada Estado é competente para definir suas regras 
ambientais, considerando as características locais, bem como para estipular uma anistia para quem 
desmatou a Reserva Legal. 
O superintendente técnico da CNA afirma que a questão ambiental é “matéria de competência concorrente” 
da União e dos Estados e que “e´muito mais razoável” que os Estados procurem montar sua legislação à 
vista de suas peculiaridades. 
Com efeito, muitas propriedades rurais no Estado de São Paulo, ao cumprirem a absurda exigência da 
Reserva Legal, suas lavouras de café, algodão, cana-de-açúcar, cereais, laranja e outras atividades 
agrícolas, serão substituídas, na proporção de 20%, simplesmente por mato. 
Algumas áreas existem que já exploram quase 100% do solo com o plantio de produtos agrícolas 
necessários à subsistência humana. Têm-se informações fidedignas de que no Estado de São Paulo, a 
utilização do solo alcança 83% da área global. 
Dir-se-á que a medida geral procura concorrer para a diminuição do dióxido de carbono, responsável pelo 
efeito estufa. 
Trata-se de ridícula parcela contributiva, porque o mundo rosna contra o desmatamento brasileiro, mas a 
própria Europa e outros centros civilizados não mantêm nenhum processo semelhante à nossa malfadada 
lei nº 7.803, de 18/07/89, com a alteração introduzida pela Medida Provisória 2166, de 24/08/2001. 
Aliás, o mundo está se importando muito pouco com a questão ambiental, não obstante as fracassadas 
reuniões periódicas para esse fim, a começar pelo tormentoso conclave de Kioto. 
Paralelamente ao efeito estufa, ajusta-se a futura falta de alimentos, que ocorrerá nos próximos 100 anos, 
segundo os cientistas especializados na matéria e nós, aqui no Brasil, desde já estamos concorrendo para 
essa ocorrência trágica, diminuindo nossa área agricultável. Com efeito, deixar a agricultura nas condições 
atuais não irá alterar em nada a preservação ambiental. Mais suave será o processo se a área a ser 
inutilizada for de apenas 10%. 
O periódico The Guardian, fazendo um comentário da obra Gaia – Alerta Final, de James Loverlock, 
sentencia que “estamos rumando para uma catástrofe climática que só permitirá a sobrevivência humana 
em alguns locais do planeta”. 
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Por tudo quanto se sabe sobre tão tormentoso assunto, cabe ao estado encontrar um denominador comum 
para as propriedades rurais procurando anistias os imóveis que já detêm uma condição conflitante com a 
citada lei, às vezes até por plantio de boa fé. 
À vista do quanto foi exposto, contamos com a elevada compreensão dos ilustres pares desta Casa de Leis, 
para a aprovação do presente projeto de lei. 
 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/portal/site/Internet/Projet os?vgnextoid=24f81e9a78f57110VgnVCM100000590
014acRCRD 

Ementa  - Fixa critérios para a Reserva Legal em propriedades rurais. 

Regime  - Tramitação Ordinária 

Indexaçã o - CRITÉRIOS, MEIO AMBIENTE, PRESERVAÇÃO PERMANENTE (RESERVA), 
PROPRIEDADE RURAL, RESERVA LEGAL (FLORESTA) 

Autor(es)  - Celino Cardoso  

 

 

Tramitação: 
 

02/07/2010 - Publicado no Diário da Assembleia, página 7 em 02/07/2010 

02/08/2010 - Pauta de 1ª sessão. 

03/08/2010 - Pauta de 2ª sessão. 

04/08/2010 - Pauta de 3ª sessão. 

05/08/2010 - Pauta de 4ª sessão. 

10/08/2010 - Pauta de 5ª sessão. 

12/08/2010 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CDMA - Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente. 

13/08/2010 - Entrada na Comissão de Constituição e Justiça 

09/11/2010 - Distribuído a Deputada Maria Lúcia Amary 

19/11/2010 - Devolvido sem parecer 

02/12/2010 - Distribuído ao Deputado Afonso Lobato 

16/12/2010 - Recebido do relator, Deputado Afonso Lobato, pela Comissão de Constituição e Justiça, com 
parecer contrário. 

16/02/2011 - Concedida vista ao Deputado Celso Giglio 

08/04/2011 - Publicado despacho: arquive-se nos termos do artigo 177 da XIII CRI. (DA p. 13) 
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PROJETO DE LEI Nº 608,DE 2010 
Dep. Edmir Chedid - DEM 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as embalagens de 
alimentos informarem a presença ou não de leite de origem 
animal em sua composição 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1º - As embalagens de produtos alimentícios comercializados no âmbito do Estado de São Paulo 
deverão informar, além da presença ou não de glúten, a presença ou não de leite de origem animal. 

Artigo 2º - O descumprimento desta lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação em 
vigor, sujeita o infrator também às seguintes: 

I – multa de 200 (duzentas) UFESP’s por cada ocorrência, dobrando-se em caso de reincidência II - 
cassação da inscrição estadual, no caso de 2 (duas) ou mais reincidências consecutivas. 

Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo, considera-se infrator o estabelecimento que armazena o 
produto alimentício em desacordo com o disposto no artigo 1º, para fins de comercialização, ainda que o 
destinatário não seja o consumidor final. 

Artigo 3º- Para os efeitos desta lei, considera-se ocorrência: 

I - a reclamação do consumidor, ou interessado, perante o estabelecimento que comercializa o produto; 

II – a lavratura de auto de infração pelo agente competente; 

III – a comunicação da infração realizada diretamente ao PROCON, à autoridade policial ou à Promotoria do 
Consumidor do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias. 

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial. 

 

 

Justificativa: 
 

A presente proposta visa à proteção de inúmeras pessoas que possuem alergia alimentar à proteína ou 
intolerância alimentar à lactose presentes em laticínios de origem animal. 

Segundo a médica clínica e nutrologista Dra. Shirley de Campos, embora apresentem sintomas parecidos, a 
alergia alimentar e a intolerância alimentar são doenças com causas e desenvolvimento distintos. A alergia 
alimentar é a reação imunológica à presença de proteínas alimentares, desencadeada por anticorpos de 
classe E (IgE) e G (IgG). Alguns cientistas chegam a classificar esta última em intolerância alimentar, 
gerando confusão terminológica. Mas a real intolerância alimentar não envolve o sistema imunológico, mas 
apenas o sistema metabólico. 

Ocorre quando o organismo humano não produz enzimas digestivas suficientes para quebrar as moléculas 
do açúcar ingerido em moléculas menores, impossibilitando sua absorção pelo organismo para fins 
metabólicos e ocasionando diversas reações sintomáticas, como diarréia, inchaço abdominal, dores 
abdominais, entre outras. Hipótese bastante comum de intolerância alimentar, que ocorre com freqüência 
em crianças, dá-se em razão da ingestão da lactose, açúcar presente nos leites de vaca e de cabra. 

Tais disfunções podem apresentar sintomas graves, podendo levar em alguns casos até à morte. 

Estima-se que cerca de 20% da população sofre de algum grau de alergia ou intolerância alimentar, sendo 
que a grande maioria desconhece o problema. 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Estadual  

 

 18

A hipótese mais amplamente conhecida é a intolerância ao glúten, dada a gravidade de seus sintomas, o 
que rendeu a obrigatoriedade de informação de sua presença ou não nos rótulos das embalagens de 
produtos alimentícios. 

No entanto, acreditamos que também a presença de leite de origem animal deva ser informada. Não se 
busca com isso – nem seria possível – obrigar os fabricantes de produtos do gênero a colocar nos 
respectivos rótulos a presença de qualquer substância que possa fazer mal ao organismo. Mesmo porque 
cada indivíduo pode ter alergia ou intolerância a qualquer substância, o que exigiria embalagens 
individualizadas. Entretanto, no caso de alergia e intolerância ao leite de vaca, embora as ocorrências não 
sejam frequentemente tão graves quanto no caso da intolerância ao glúten (doença celíaca), sua freqüência 
e gravidade igualmente recomendam a adoção da mesma medida. 

Não se pode olvidar também que o leite de vaca está presente em grande quantidade de alimentos, mas 
nem sempre é possível identificar sua presença. Alguns biscoitos, bolos, macarrões, pães, balas, doces e 
diversos outros alimentos utilizam-no em sua composição, sem que muitas vezes o consumidor 

imagine. 

Pelo que foi exposto, pedimos o apoio dos nobres pares para discussão, aprovação e aperfeiçoamento da 
presente propositura. 

Sala das Sessões, em 4-8-2010. 

a) Edmir Chedid - DEM 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/spl_consultas/consultaDetal hesProposicao.do#inicio  

Ementa  - Dispõe sobre a obrigatoriedade de as embalagens de produtos alimentícios comercializados no 
Estado informarem, além da presença ou não de glúten, a presença ou não de leite de origem animal. 

Regime - Tramitação Ordinária  

Indexação  - Documento não Indexado 

 

 

Tramitação: 
 

06/08/2010 - Publicado no Diário da Assembleia, página 9 em 06/08/2010  

10/08/2010  - Pauta de 1ª sessão. 

11/08/2010 - Pauta de 2ª sessão. 

12/08/2010 - Pauta de 3ª sessão. 

17/08/2010 - Pauta de 4ª sessão. 

18/08/2010 - Pauta de 5ª sessão. 

19/08/2010 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CDDC - Comissão Defesa dos Direitos 
Consumidor. CFO - Comissão de Finanças e Orçamento. 

20/08/2010 - Entrada na Comissão de Constituição e Justiça 

08/11/2010 - Distribuído ao Deputado Antonio Salim Curiati 

25/11/2010 - Recebido do relator, Deputado Antonio Salim Curiati, pela Comissão de Constituição e Justiça, 
com parecer favorável ao projeto com emenda 
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01/12/2010 - Aprovado o parecer do Deputado Antonio Salim Curiati, favorável ao projeto com emenda 

03/12/2010 - Entrada na Comissão Defesa dos Direitos Consumidor 

14/12/2010 - Distribuído ao Deputado Feliciano Filho 

03/03/2011 - Recebido do relator, Deputado Feliciano Filho, pela Comissão Defesa dos Direitos 
Consumidor, com parecer favorável 

07/04/2011 - Distribuído: CDD - Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da 
Participação e das Questões Sociais. CFOP - Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, Nos 
termos do Art.31, §§ 13 e 2º, da Resolução 869/2011 
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PROJETO DE LEI Nº 391, DE 2010 
Dep. Vinícius Camarinha – PSB 

 

Dispõe sobre a inclusão de símbolos do Estado em todos os 
produtos que recebem subsídios fiscais e dá outras 
providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1º- Ficam as pessoas jurídicas de direito público e privado, que recebem subsídios fiscais, obrigadas 
a incluir símbolos do Estado de São Paulo em todos os produtos beneficiados que sejam comercializados. 

Parágrafo único- Os símbolos referidos no “caput” deste artigo  consistem:  

1- na “Bandeira do Estado de São Paulo”; 

2- no “Brazão de Armas do Estado de São Paulo”. 

Artigo 2º- Esta lei se aplica quando da comercialização de produtos de qualquer natureza, fabricados no 
território paulista e comercializados no âmbito estadual, nacional e aos destinados à exportação. 

Parágrafo único- Quando for impossível a inserção de qualquer dos símbolos no próprio produto, esta será 
estampada na embalagem. 

Artigo 3º- As pessoas jurídicas referidas no artigo 1º terão o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para dar 
cumprimento ao disposto nesta lei. 

Artigo 4º- O descumprimento ao disposto nesta lei acarretará ao infrator multa no valor de 1000 UFESP’s 
(mil Unidades Fiscais do Estado de São Paulo). 

Artigo 5º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Esta proposta objetiva formalizar o que todos já sabem: o Estado de São Paulo é o maior produtor industrial 
do Brasil. 

O Governo do Estado de São Paulo contribui para a instalação e o crescimento de empresas e grupos 
empresariais, através da concessão de incentivos fiscais, objetivando a redução de custos dos produtos e 
do preço ao consumidor final.  

Essa medida beneficia não só a população paulista como os consumidores das demais Unidades da 
Federação e, ainda, os produtos enviados ao exterior, tornando-os mais competitivos no mercado 
internacional. 

É muito importante que o nome de nosso Estado seja levado a todos os cantos onde seus produtos sejam 
distribuídos, dando ao governo paulista o justo e merecido reconhecimento pelo papel desempenhado na 
propulsão da economia nacional. 

Obrigando as empresas que recebem subsídios fiscais a fazerem constar a “Bandeira do Estado de São 
Paulo”, ou nosso “Brasão das Armas” em seus produtos, o nome do Estado de São Paulo será divulgado e 
todos terão conhecimento dos benefícios que os bens adquiridos recebem do governo estadual, diminuindo 
os custos e beneficiando os consumidores com preços mais condizentes com a acessibilidade da 
população. 

Conto para a aprovação desta proposta com o beneplácito dos nobres pares. 

Sala das Sessões, em 28-4-2010. 

a) Vinícius Camarinha - PSB 
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Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

Site: http://www.al.sp.gov.br/spl_consultas/consultaDetal hesProposicao.do ? 

Ementa - Obriga as pessoas jurídicas de direito público e privado que recebem subsídios fiscais a incluir 
símbolos do Estado de São Paulo em todos os produtos beneficiados que sejam comercializados.   

Regime - Tramitação Ordinária 

Indexação - INCLUSÃO, OBRIGATORIEDADE, PESSOA JURÍDICA, PRODUTO INDUSTRIALIZADO, 
SUBSÍDIO FISCAL, SÍMBOLO ESTADUAL. 

 

 

Tramitação: 
 

30/04/2010 - Publicado no Diário da Assembleia, página 10 em 30/04/2010 

03/05/2010 - Pauta de 1ª sessão. 

04/05/2010 - Pauta de 2ª sessão. 

05/05/2010 - Pauta de 3ª sessão. 

06/05/2010 - Pauta de 4ª sessão. 

07/05/2010 - Pauta de 5ª sessão. 

11/05/2010 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CEP - Comissão de Economia e 
Planejamento. 

01/06/2010 - Recebido do relator, Deputado Antonio Salim Curiati, pela Comissão de Constituição e Justiça, 
com parecer favorável 

27/10/2010 - Aprovado o parecer do Deputado Antonio Salim Curiati, favorável 

17/11/2010 - Recebido do relator, Deputado Edson Giriboni, pela Comissão de Economia e Planejamento, 
com parecer favorável 

06/04/2011 - Distribuído: CAE - Comissão de Atividades Econômicas, Nos termos do Art.31, § 12, da 
Resolução 869/2011.. 
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PROJETO DE LEI Nº 688, DE 2010 
Dep. Edmir Chedid - DEM 

 

Torna obrigatória a informação nas embalagens de produtos 
comercializados no âmbito do Estado de São Paulo sobre o 
número de empresas existentes no Brasil que os reciclam e dá 
outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1º - As embalagens de produtos comercializados no âmbito do Estado de São Paulo deverão informar 
o número de empresas existentes no Brasil que os reciclam. 

§1º – As embalagens de que trata este artigo deverão conter a expressão “Este produto é reciclado por 
(número de empresas) empresas brasileiras”. 

§2º - No caso de embalagens compostas por materiais diversos, a informação deverá especificar quantas 
empresas brasileiras reciclam cada material. 

§3º - Caso o produto não seja reciclável ou reciclado, a embalagem deverá conter, respectivamente, as 
seguintes expressões: “Este produto não é reciclável”, ou “Este produto não é reciclado no Brasil”. 

Artigo 2º - Os fabricantes dos produtos de que trata esta lei deverão manter em suas páginas na internet a 
relação das empresas de que trata o artigo 1º, atualizada, no mínimo, semestralmente. 

Parágrafo único - No caso de produtos importados, cujos fabricantes não disponibilize em português a 
relação de que trata o “caput”  deste artigo, a responsabilidade por sua informação é da empresa que põe o 
produto à venda para o consumidor final. 

Artigo 3º - O descumprimento desta lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação em 
vigor, sujeita o infrator também às seguintes: 

I – multa de 200 (duzentas) UFESP’s por cada ocorrência, dobrando-se em caso de reincidência; 

II - cassação da inscrição estadual, no caso de 2 (duas) ou mais reincidências consecutivas. 

Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo, considera-se infrator o estabelecimento que armazena o 
produto em desacordo com o disposto no artigo 1º, para fins de comercialização, ainda que o destinatário 
não seja o consumidor final. 

Artigo 4º- Para os efeitos desta lei, considera-se ocorrência: 

I - a reclamação do consumidor, ou interessado, perante o estabelecimento que comercializa o produto; 

II – a lavratura de auto de infração pelo agente competente; 

III – a comunicação da infração realizada diretamente ao PROCON, à autoridade policial ou à Promotoria do 
Consumidor do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Artigo 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias. 

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial. 

 

 

Justificativa: 
 

O destino do lixo é, notoriamente, uma das grandes preocupações ambientais atuais. Uma das formas de se 
amenizar essa problemática num cenário mundial que caminha cada vez mais para o excesso de consumo 
é a reciclagem. Esta, porém, ainda avança a passos curtos. De um lado, há muitas iniciativas por parte da 
sociedade civil organizada, com a criação de cooperativas de coleta de materiais recicláveis e até mesmo 
com o reaproveitamento de materiais em atividades como artesanato e construção civil. A participação do 
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Estado, no entanto, ainda é muito tímida. Faltam políticas públicas e incentivos para o setor. Um dos 
gargalos para o desenvolvimento da coleta seletiva reside justamente na falta de empresas de reciclagem e 
não na falta de coleta. Como a demanda por materiais recicláveis é pequena, não há espaço para o 
crescimento da coleta. Uma das formas para estimular essa atividade é a participação do consumidor, que 
pode optar por comprar produtos de empresas responsáveis com o meio ambiente. Havendo essa exigência 
por parte do consumidor, certamente haverá maior iniciativa privada na criação de formas de reciclagem ou 
reutilização das embalagens utilizadas para a comercialização de seus produtos. Para que isso ocorra, a 
informação ao consumidor é imprescindível.  

Isso posto, submetemos o presente projeto de lei ao beneplácito dos nobres pares. 

Sala das Sessões, em 9-9-2010 

Edmir Chedid - DEM 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/portal/site/Internet/ListaP rojetos?vgnextoid=b45fa965ad37d110VgnVCM1000
00600014acRCRD&tipo=1  

Ementa  - Torna obrigatória a informação nas embalagens de produtos comercializados no âmbito do 
Estado sobre o número de empresas existentes no Brasil que os reciclam. 

Regime  - Tramitação Ordinária 

Indexação  - EMBALAGEM, EMPRESA DE RECICLAGEM, INFORMAÇÃO, OBRIGATORIEDADE, 
PRODUTO, RECICLAGEM, SÃO PAULO (ESTADO) 

Autor(es)  - Edmir Chedid 

 

 

Tramitação: 
 

11/09/2010 - Publicado no Diário da Assembleia, página 6 em 11/09/2010 

14/09/2010 - Pauta de 1ª sessão. 

15/09/2010 - Pauta de 2ª sessão. 

16/09/2010 - Pauta de 3ª sessão. 

20/09/2010 - Pauta de 4ª sessão. 

21/09/2010 - Pauta de 5ª sessão. 

22/09/2010 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CDMA - Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente. CFO - Comissão de Finanças e Orçamento.  

23/09/2010 - Entrada na Comissão de Constituição e Justiça  

22/11/2010 - Distribuído ao Deputado Baleia Rossi  

22/11/2010 - Distribuído ao Deputado Baleia Rossi  

30/11/2010 - Devolvido sem parecer  

02/12/2010 - Distribuído a Deputada Maria Lúcia Amary  

09/12/2010 - Recebido da relatora, Deputada Maria Lúcia Amary, pela Comissão de Constituição e Justiça, 
com parecer favorável. 
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16/02/2011 - Aprovado o parecer da Deputada Maria Lúcia Amary, favorável. 

07/04/2011 - Distribuído: CMADS - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. CFOP - 
Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, Nos termos do Art.31, § 11 e 2º, da Resolução 
869/2011 

08/04/2011 - Entrada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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PROJETO DE LEI Nº 424, DE 2009 
Dep. Said Mourad – PSC 

 

Proíbe a comercialização de bebida em embalagem PET e dá 
providências correlatas 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1º- Fica proibida a comercialização de refrigerante ou qualquer tipo de bebida alcoólica na forma de 
cerveja, chope ou bebida alcoólica por mistura - como licor, bebida alcoólica mista, batida, caipirinha, bebida 
alcoólica composta, aguardente composta, com embalagens em garrafa PET, embalagens à base de 
polietileno tereftalato - PET ou outro tipo de embalagem plástica, sem a existência de prévio estudo de 
impacto ambiental submetido a análise do órgão estadual competente, licença ambiental do IBAMA e 
registro no Ministério da Agricultura . 

Artigo 2º - O descumprimento do previsto nesta lei sujeitará às seguintes sanções: 

I - multa de RS 100,00 (cem reais) por embalagem comercializada e apreensão da mercadoria; 

II - havendo reincidência, cassação da inscrição estadual por período de 5 (cinco) anos. 

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias consignadas no orçamento vigente e suplementadas, se necessário. 

Artigo 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da 
data de sua publicação. 

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
A poluição por resinas plásticas é responsável por inúmeros prejuízos ao ambiente, à saúde e à segurança 
da população. 

Praticamente todas as áreas urbanas do país convivem com inundações, provocadas pelo assoreamento de 
valas, rios e canais e pelo entupimento de galerias pluviais, em muito relacionadas diretamente ao descarte 
irresponsável de lixo plástico. 

Dados da Abir (associação das indústrias de refrigerantes) mostram que o PET domina o mercado, com 
79,9% das embalagens (em dezembro de 2006). O vidro tem 12,3% e a lata, 7,8%. O consumo de plástico 
para embalar bebidas tem crescido ano a ano. 

Passou de 80 mil toneladas em 1994 para 374 mil em 2005, segundo a Abipet (Associação Brasileira da 
Indústria do PET.  

Assim se manifestou o doutor Juiz de Direito da 1ª Vara da 8ª subseção Judiciária de Bauru - SP ao julgar 
em caráter liminar ação civil pública: “de fato, não há como pensar no meio ambiente dissociado dos demais 
aspectos da sociedade, de modo que ele exige uma atuação globalizada e solidária, até mesmo porque 
fenômenos como a poluição e a degradação ambiental não encontram fronteiras e não esbarram em limites 
territoriais. Dessa forma, observa-se que o direito ambiental reclama não apenas que se ‘pense’ em sentido 
global, mas também que se haja em âmbito local, pois somente assim é que será possível uma atuação 
sobre a causa de degradação ambiental e não simplesmente sobre seu efeito.” 

Continua o magistrado, “a indústria brasileira de cerveja/chope está prestes a implantar um novo processo 
de fabricação de produto, capaz de permitir seu acondicionamento em embalagens plásticas do tipo PET 
(polietileno tereftalato), semelhantes às utilizadas para os refrigerantes. O principal motivo de interesse do 
setor pela novidade era (e ainda é) o baixo custo de produção da cerveja/chope acondicionada em 
vasilhames de PET, o que permitiria um aumento significativo nos lucros das cervejarias, já que o novo 
processo não inclui o recolhimento e o tratamento das embalagens, ao contrário do que é feito com as 
garrafas de vidro. Em que pese a atratividade financeira para as empresas cervejeiras, essa mudança, 
entretanto, pode causar um irreparável dano ambiental, principalmente 
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diante das características que envolvem o consumo de cerveja/chopp em nosso País. Afinal, o Brasil é um 
dos maiores consumidores de cerveja/chopp, mas esse consumo concentra-se no tempo e no espaço, ou 
seja, estas bebidas são consumidas em apenas alguns meses do ano e, também, de forma concentrada em 
alguns lugares, principalmente praias e eventos festivos. Além disso, ao contrário dos refrigerantes, em face 
dos quais são normais as embalagens de dois ou três litros, tais bebidas alcoólicas são consumidas em 
embalagens de 300 ml, o que aumentará, em muito, o volume de lixo produzido. “ 

Apesar da acertada decisão prolatada, o ideal é disciplinar o assunto através de lei. Assim dispõe o Artigo 
24 da Constituição Federal: 

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

V - produção e consumo; 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle da poluição” (grifo nosso) 

Sala das Sessões, em 29-5-2009. 

a) Said Mourad - PSC 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de 
pesquisa):mailto: 
http://www.al.sp.gov.br/spl_consultas/consultaDetal hesProposicao.do?idDocumento=870479&act=d
etalhe&currentPage=1&currentPageDetalhe=1&rowsPerPa ge=10#inicio  

Ementa : Proíbe a comercialização de refrigerante ou qualquer tipo de bebida alcoólica com embalagens em 
garrafa PET.  

Regime : Tramitação Ordinária 

Indexação : Bebida Alcoólica, Comercialização, Embalagem, Embalagem Pet, Garrafa Pet, Ibama (Instituto 
Brasileiro do Mei, Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Pet - Polietileno Tereftalato, Proibição, 
Refrigerante, Registro  

Autor(es) : Said Mourad  

 

 

Tramitação: 
 

02/06/2009 - Publicado no Diário da Assembleia, página 33 em 02/06/2009 

03/06/2009 - Pauta de 1ª sessão. 

04/06/2009 - Pauta de 2ª sessão. 

05/06/2009 - Pauta de 3ª sessão. 

08/06/2009 - Pauta de 4ª sessão. 

09/06/2009 - Pauta de 5ª sessão. 

16/06/2009 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CDMA - Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente. CFO - Comissão de Finanças e Orçamento. 

21/08/2009 - Recebido do relator, Deputado Roque Barbiere, pela Comissão de Constituição e Justiça, com 
parecer favorável ao projeto com emenda 
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23/09/2009 - Aprovado o parecer do Deputado Roque Barbiere, favorável ao projeto com emenda 

23/09/2009 - Aprovado o parecer do Deputado Roque Barbiere, favorável ao projeto com emenda 

16/10/2009 - Recebido do relator, Deputado Hamilton Pereira, pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, 
com parecer favorável ao projeto com a emenda da CCJ 

04/11/2009 - Publicado Requerimento, do Deputado Said Mourad, solicitando tramitação em regime de 
urgência. (DA p. 43) 

04/05/2010 - Recebido do Deputado José Bittencourt, pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, com 
voto em separado contrário ao PL. 

13/05/2010 - Publicado Requerimento, do autor, solicitando designação de Relator Especial. (DA p.24) 

14/05/2010 - Presidente solicita Relator Especial. 

23/06/2010 - Recebido com parecer favorávela emenda proposta da CCJ.,do relator especial Lelis Trajano, 
pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente 

07/04/2011 - Distribuído: CFOP - Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, Nos termos do Art.31, 
§ 2º, da Resolução 869/2011.. 
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PROJETO DE LEI Nº 631, DE 2009 
Dep. Hélio Nishimoto - PSDB 

 

Dispõe sobre a proibição e substituição das embalagens 
plásticas à base de polietileno, polipropileno e o PET à 
base de propileno, utilizadas para o acondicionamento de 
gêneros alimentícios, bebidas e cosmético. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1° - Fica proibido, em todo o território do Estado, o uso de embalagem plástica à base de polietileno, 
polipropileno e o PET à base de propileno, para acondicionamento de gêneros alimentícios, bebidas e 
cosméticos. 

Parágrafo único - A substituição das embalagens plásticas referidas no artigo 1º desta lei, dar-se-á por 
embalagens de plástico biodegradável. 

Artigo 2° - Os estabelecimentos industriais terão u m prazo de 4 anos para adequarem-se às disposições 
desta Lei. 

Artigo 3° - Esta lei poderá ser regulamentada para garantir a sua fiel execução. 

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Este Projeto de Lei tem como objetivo proibir o uso de embalagens plásticas para condicionamento de 
cosméticos, gêneros alimentícios e bebidas. 

Um dos motivos que nos leva a apresentação desta iniciativa é, sem dúvida, a certeza de que o produto a 
ser proibido tem um substituto a altura: trata-se do plástico biodegradável, obtido a partir do bagaço da cana 
de açúcar. O produto vem sendo cobiçado há anos por empresas gigantes de todos os ramos, porque 
incorpora o alto valor agregado da ecologia.  

O PHB não é exatamente uma novidade científica. As bactérias que biossintetizam o polímero foram 
descobertas em 1930. De lá para cá, muitas empresas lançaram-se ao aperfeiçoamento da tecnologia, 
utilizando como matéria prima vegetais como beterraba e batata, sendo, posteriormente, substituídos na 
produção do plástico biodegradável, pelo bagaço da cana de açúcar, face ao seu menor custo.  

O plástico extraído da cana é o PHB (poli-betahidroxibutirato). Sua resina reproduz as características 
físicas, químicas e mecânicas de quase todos os polímeros sintéticos derivados do petróleo (genericamente 
chamados de plástico), como o polietileno, o polipropileno e o PET, popularizado nas garrafas de 
refrigerantes. 

A tecnologia de produção do bioplástico baseia-se na conversão microbiológica de bactérias do gênero 
alcalígenes, que consomem a sacarose proveniente da cana-de-açúcar, transformam parte dela em 
grânulos intracelulares que são poliésteres (com propriedades semelhantes aos poliésteres advindos do 
petróleo) e, após passarem pelo processo de extração, separação e purificação, dão origem ao bioplástico. 
Através desse processo, são gerados dois tipos de plástico biodegradável: o PHB-polihidroxibutirato 
(destinado, principalmente, à produção de moldes injetados, ou seja, artefatos pequenos, como utensílios 
domésticos, escolares, de uso pessoal, frascos e embalagens para as indústrias cosméticas e alimentícias) 
e um corpolímero de PHB/HV - polihidroxibutirato/hidroxivalerato (destinado a processos de extrusão por 
sopro, utilizados na produção de embalagens grandes, como as de PET). 

O novo plástico biodegradável (bioplástico), feito a partir do bagaço da cana-de-açúcar, uma matéria prima 
renovável, decompõe-se em cerca de 100 dias (em contato com um ambiente microbiologicamente ativo), o 
que é uma vantagem em relação aos plásticos convencionais.  Em contrapartida, o plástico petroquímico é 
uma das matérias-primas mais utilizadas no nosso dia a dia, tornando-se indispensável na vida das 
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pessoas, presente em todos os momentos e utilizado das mais diversas formas. Suas características físicas 
e econômicas ajudaram a popularizar sua aplicação, inclusive substituindo, em alguns casos, materiais 
como o vidro ou a madeira. Em 2002, o consumo per capita de plástico pelos brasileiros foi de 21,7 Kg, ou 
seja, cerca de 3 milhões e 700 mil toneladas. 

A praticidade deste produto, porém, é proporcional ao problema ambiental que o seu uso acarreta, já que o 
plástico petroquímico demora entre 100 e 400 anos para se decompor. 

O plástico petroquímico, além de não se decompor, quando jogado em lixões e aterros, cria uma camada 
impermeável que prejudica a decomposição dos materiais biologicamente degradáveis, impedindo a 
circulação de líquidos e gases. 

Como se não bastassem os malefícios causados pelo plástico petroquímico ao meio ambiente, importante 
destacar que a Autoridade Européia de Segurança Alimentar sugeriu que fossem modificadas as 
embalagens de produtos alimentícios infantis, com receio de que estas pudessem conter agentes 
cancerígenos. 

Empresas multinacionais já estão demonstrando interesse na substituição do plástico petroquímico. A Coca-
Cola, dona do refrigerante mais vendido no mundo, quer empregar o 

plástico ecológico nas tampas das garrafas. O vasilhame em plástico PET, é reciclável, mas a tampa 
contem diferentes materiais, o que dificulta o reaproveitamento. Além da redução do custo, o componente 
biodegradável no refrigerante mais vendido do planeta será um extraordinário apelo de marketing. 

Outro ramo que emprega grande quantidade do plástico químico é o de higiene pessoal e medicamentos.  

Por isso, empresas como a gigante mundial Johnson & Johnson e a Natura, brasileira de cosméticos, vem 
cobiçando o PHB desde o início das pesquisas. 

Com propriedades mecânicas semelhantes ao do polipropileno, o PHB se biodegrada na natureza, na pior 
das hipóteses, em um ano, se depositado em locais adequados, como os chamados ambientes 
microbiologicamente ativos (solos, rios não degradados, cursos d’água saudáveis, aterros sanitários, lodos 
ativados, biodigestores e usinas de compostagem). 

Além de ser totalmente biodegradável - na sua decomposição libera apenas água e gás carbônico, pois, 
como já afirmado, o PHB utiliza como matéria-prima o açúcar da cana (recurso renovável), ao contrário dos 
plásticos petroquímicos, que utilizam uma fonte não renovável de matéria-prima e podem demorar entre 100 
e 400 anos para desaparecer completamente. 

O PHB, chamado comercialmente de Bio Cycle, pode ser utilizado, entre outros, em embalagens para 
alimentos, produtos de higiene e limpeza e farmacêuticos; sacos e vasilhames para fertilizantes e 
defensivos; produtos injetados, como brinquedos ou material escolar; na fabricação de garrafas para 
bebidas Espero, com esta breve explanação, conscientizar os nobres colegas da preeminente necessidade 
e iminente urgência de salvaguardar o meio ambiente, a saúde de nossos filhos, a nossa família e o nosso 
futuro. 

Sala das Sessões, em 12-8-2009. 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/portal/site/Internet/BuscaS PL/?vgnextoid=edf5230a03a67110VgnVCM1000005
90014acRCRD 

Ementa : Proíbe o uso de embalagem plástica à base de polietileno, polipropileno e o PET à base de 
propileno, para acondicionamento de gêneros alimentícios, bebidas e cosméticos.. 

Regime : Documento não Indexado. 

Indexação : Documento não Indexado. 

Autor(es) : Hélio Nishimoto 
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Tramitação: 
 

14/08/2009 - Publicado no Diário da Assembleia, página 11 em 14/08/2009 

17/08/2009 - Pauta de 1ª sessão. 

18/08/2009 - Pauta de 2ª sessão. 

19/08/2009 - Publicado o Substitutivo de nº 1, do Deputado Sai Mourad. (DA p. 37) 

19/08/2009  -Pauta de 3ª sessão. 

20/08/2009 - Pauta de 4ª sessão. 

21/08/2009 - Pauta de 5ª sessão. 

26/08/2009 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CDMA - Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente. 

21/10/2009 - Publicado ofício nº 67/09, da ABIC com manifestação referente a este Pl. (DA p. 26) 

18/03/2010 - Recebido do relator, Deputado Afonso Lobato, pela Comissão de Constituição e Justiça, com 
parecer favorável ao projeto e contrário ao substitutivo nº 1. 

27/10/2010 - Aprovado o parecer do Deputado Afonso Lobato, favorável ao projeto e contrário ao 
substitutivo nº 1. 

07/04/2011 - Distribuído: CMADS - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Nos 
termos do Art.31, § 11, da Resolução 869/2011.. 

08/04/2011 - Entrada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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PROJETO DE LEI Nº 777, DE 2009 
Fernando Capez – PSDB 

 

Obriga os fornecedores de bens a recolher, no domicílio de 
seus clientes localizados no Estado, as embalagens dos 
produtos que comercializarem.. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1º - Os fornecedores de bens deverão recolher, no domicílio de seus clientes localizados no Estado, 
as embalagens dos produtos que comercializarem. 

§ 1º – O recolhimento deverá ser feito no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação do 
cliente. 

§ 2º - O serviço será informado, em destaque, necessariamente com a nota fiscal e no interior do 
estabelecimento, e através de outros meios de comunicação, a critério do fornecedor, sendo disponibilizada 
uma central de atendimento para agendamento da coleta. 

Artigo 2º - As embalagens recolhidas serão entregues às cooperativas de reciclagem que façam coleta 
seletiva de lixo. 

Artigo 3º - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará multa de 10 (dez) a 100 (cem) UFESP, dobrada 
em caso de reincidência, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a 
condição econômica do fornecedor. 

§ 1º - Na hipótese de reiterado descumprimento, que será caracterizado por mais de 05 (cinco) infrações no 
período de um ano, o infrator estará sujeito à cassação da inscrição estadual, sem prejuízo da multa 
prevista no caput deste artigo. 

§ 2º - As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas mediante procedimento administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, pelo órgão designado pelo Poder Executivo. 

Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão a conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Artigo 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

A questão ambiental mereceu do legislador constituinte grande atenção. Além de conter capítulo próprio na 
Carta Magna, há vários outros dispositivos que tratam da matéria. 

No que é pertinente, vale destacar o comando contido no artigo 170 da Constituição Federal: “A ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)VI - defesa 
do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação(...)” . Assim, a imposição preconizada no projeto 
confirma a proteção integral determinada pela Lei Maior sem ofender o princípio da livre iniciativa. 

Além disso, cabe aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre consumo e proteção ao meio ambiente 
(Art. 24, V e VI, CF). 

Desta forma, quanto ao aspecto constitucional, inegável a competência do Estado para legislar sobre o 
assunto. 

Por outro lado, o crescimento constante do consumo de bens duráveis fez surgir um problema: o que fazer 
com as embalagens de plástico ou papelão utilizadas para acomodar esses produtos? O acúmulo desses 
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resíduos certamente causa degradação ambiental, portanto, deve ser uma preocupação de todos. Neste 
sentido, algumas empresas já estão adotando o procedimento denominado “Logística Reversa” que 
consiste, entre outras coisas, no recolhimento de resíduos sólidos produzidos pela indústria, como forma de 
minimizar os efeitos do impacto ambiental causado. Entretanto, ainda é modesta a participação da indústria 
e do comércio no recolhimento dessas embalagens, razão pela qual faz-se necessária a sua normatização 
para torná-lo compulsório. 

Assim, o projeto tem o escopo de criar mais um instrumento de proteção ao meio ambiente, o que atende os 
ditames constitucionais em relação à matéria.  

Sala das Sessões, em 3-9-2009 

a)  Fernando Capez - PSDB 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/portal/site/Internet/ListaP rojetos?vgnextoid=b45fa965ad37d110VgnVCM1000
00600014acRCRD&tipo=1  

Ementa - Obriga os fornecedores de bens a recolher, no domicílio de seus clientes localizados no Estado, 
as embalagens dos produtos que comercializarem. 

Regime - Tramitação Ordinária 

Indexação - Documento não Indexado. 

Autor(es) - Fernando Capez 

Situação Atual - Último andamento 09/09/2009 Publicado no Diário da Assembléia, página 38 em 
09/09/2009 Clique sobre o último andamento para ver todos andamentos desta proposição. 

 

 

Tramitação: 
 

09/09/2009 - Publicado no Diário da Assembleia, página 38 em 09/09/2009 

10/09/2009 - Pauta de 1ª sessão. 

11/09/2009 - Pauta de 2ª sessão. 

14/09/2009 - Pauta de 3ª sessão. 

15/09/2009 - Pauta de 4ª sessão. 

16/09/2009 - Pauta de 5ª sessão. 

17/09/2009 - Publicada Emenda nº 1, do Deputado Said Mourad. (DA p. 32) 

17/09/2009 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CDMA - Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente. CFO - Comissão de Finanças e Orçamento. 

16/11/2009 - Recebido do relator, Deputado Antonio Salim Curiati, pela Comissão de Constituição e Justiça, 
com parecer favorável ao projeto e contrário à emenda n°1. 

25/11/2009 - Aprovado o parecer do Deputado Antonio Salim Curiati, favorável ao projeto e contrário à 
emenda n°1. 

07/04/2011 - Distribuído: CMADS - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. CFOP - 
Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, Nos termos do Art.31, § 11 e 2º, da Resolução 
869/2011.. 
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08/04/2011 - Entrada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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PROJETO DE LEI Nº 226, DE 2009 
Dep. Vanessa Damo – PV 

 

Altera, revoga e acrescenta dispositivos à Lei n.º 11.241, de 19 
de setembro de 2002 e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1o. – O Artigo 2o. da Lei 11.241/2002 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 2º - Os plantadores de cana-de-açúcar que utilizem como método de pré-colheita a queima da palha, 
são obrigados a tomar as providências necessárias para reduzir a prática, observadas as seguintes tabelas: 

ANO 
ÁREA MECANIZÁVEL ONDE NÃO SE PODE 
EFETUAR A QUEIMA  

PERCENTAGEM DE ELIMINAÇÃO 

2010 75% da área cortada 75% da queima eliminada 

2011 85% da área cortada 85% da queima eliminada 

2012 100% da área cortada 100% da queima eliminada 

 

ANO 

ÁREA NÃO MECANIZÁVEL, COM 
PERCENTAGEM DE ELIMINAÇÃO, 
DECLIVIDADE SUPERIOR A 12% E/OU DA 
QUEIMA MENOR DE 150 ha (cento e cinqüenta 
hectares) E ONDE NÃO SE PODE EFETUAR A 
QUEIMA 

PERCENTAGEM DE ELIMINAÇÃO 

2011 55% da área cortada 55% da queima eliminada 

2013 75% da área cortada 75% da queima eliminada 

2014 100% da área cortada 100% da queima eliminada 

 

§ 1º - Para os efeitos desta lei consideram-se: 

1 - áreas mecanizáveis: as plantações em terrenos acima de 150 ha (cento e cinqüenta hectares), com 
declividade igual ou inferior a 12% (doze por cento), em solos com estruturas que permitam a adoção de 
técnicas usuais de mecanização da atividade de corte de cana; 

2 - áreas não mecanizáveis: as plantações em terrenos com declividade superior a 12% (doze por cento), 
em demais áreas com estrutura de solo que inviabilizem a adoção de técnicas usuais de mecanização da 
atividade de corte de cana.  

§ 2º - Aplica-se o disposto neste artigo às áreas de cada imóvel rural, independentemente de estar 
vinculado a unidade agroindustrial. 

§ 3º - As áreas cultivadas em que se deixar de empregar o fogo poderão ser substituídas por outras áreas 
cultivadas pelo mesmo fornecedor ou pela mesma unidade agroindustrial, desde que respeitado o 
percentual estabelecido no "caput" deste artigo. (NR) 

Artigo 2o. – O artigo 5o da Lei 11.241/2002 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 5º - O responsável pela queima deverá: 

I - realizar a queima obrigatoriamente no período noturno, compreendido entre o pôr e o nascer do sol, 
evitando-se os períodos de temperatura mais elevada e respeitando-se as condições dos ventos 
predominantes no momento da operação de forma a facilitar a dispersão da fumaça e minimizar eventuais 
incômodos à população; (NR) 

Artigo 3o. – O artigo 6o da Lei 11.241/2002 passa a vigorar com a seguinte redação: 
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Artigo 6º - O requerimento Licença Ambiental Prévia, para cada imóvel, independentemente de estar 
vinculado à agroindústria, deve ser instruído nos termos do regulamento. 

§ 1º - Sendo contíguos os imóveis, o requerimento de Licença Ambiental Prévia pode ser instruído com uma 
única planta, observadas as exigências fixadas, sendo que cada imóvel deverá ser referido à respectiva 
matrícula ou ao documento imobiliário a que corresponder.  

§ 2º - Considera-se a Licença Ambiental o documento subscrito pelo interessado no emprego do fogo para 
despalhamento da cana-de-açúcar, mediante o qual dá ciência à autoridade ambiental, ou ao órgão regional 
que esta determinar competente, de que cumpriu os requisitos e as exigências do artigo 2º da Lei nº 10.547, 
de 2 de maio de 2000, e desta lei. 

§ 3º - O pedido de Licença Ambiental para a queima pode ser apresentado individualmente pelo titular do 
imóvel, por grupo de titulares ou por agroindústria que mantenha com o mesmo titular, ou diversos titulares, 
contrato de arrendamento, parceria ou outro instrumento hábil a garantir o fornecimento de cana-de-açúcar 
para suas atividades. 

§ 4º - No caso de grupo de titulares, a Licença Ambiental poderá ser subscrito pela associação de 
fornecedores de cana-de-açúcar da região onde se insere a área objeto da queima, ficando os associados 
responsáveis pelo cumprimento das exigências legais e a entidade apenas pela apresentação dos 
documentos necessários à instrução do requerimento. 

§ 5º - Excepcionado o disposto no parágrafo anterior, caso o pedido seja feito por grupo de titulares ou por 
agroindústria, cabe ao interessado subscrever a Licença Ambiental. (NR) 

Artigo 4o. -  O Artigo 8o. da Lei 11.241/2002 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 8º - As Licenças Ambientais para pleitear a queima devem ser protocoladas até o dia 31 de dezembro 
no ano anterior, na sede da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. (NR) 

Artigo 5o. – O Artigo 14 da Lei 11.241/2002 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 14 - O inciso IV e o § 1º do artigo 1º e o Artigo 2º e Artigo 24 da Lei nº 10.547, de 2 de maio de 2000, 
passam a ter a seguinte redação: 

"IV - no limite da linha que simultaneamente corresponda: 

a) à área definida pela circunferência de raio igual a 6.000 (seis mil) metros, tendo como ponto de referência 
o centro geométrico da pista de pouso e decolagem do aeroporto público; 

b) à área cuja linha perimetral é definida a partir da linha que delimita a área patrimonial do aeroporto 
público, dela distanciando no mínimo 2.000 (dois mil) metros, externamente, em qualquer de seus pontos.  

§ 1º - Quando se tratar de aeroporto público que opere somente nas condições visuais diurnas (VFR) e a 
queima se realizar no período noturno compreendido entre o pôr do sol e o nascer do sol, será observado 
apenas o limite de que trata a alínea "b" do inciso IV." (NR) 

Artigo 2º - Observadas as normas e condições estabelecidas nesta lei, é permitido o emprego do fogo em 
atividades agrícolas, pastoris e florestais, mediante a obtenção de Licença Ambiental prévia.(NR) 

Artigo 24. – O descumprimento no disposto nesta lei e das exigências e condições  instituídas em razão da 
aplicação de suas normas sujeita o infrator, além das penalidades já previstas na legislação federal e 
municipal em vigor, ao pagamento de multa: 

I - de 1.000 (um mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESP) por hectare de área queimada e 
recomposição de sua vegetação, de acordo com parâmetros ambientais definidos pela Secretaria do Meio 
Ambiente.  

II – de aplicação de multa diária, para casos de reincidência, correspondentes ao valor e a forma de 
correção previstos no inciso I, retro, elevadas ao dobro até o limite de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões 
de reais), incluída a interdição da atividade na ocorrência de infração causadora de danos à fauna, flora, ao 
ambiente e a saúde humana. 

III – Obrigação de recomposição da área nos casos de vegetação natural protegida por Lei, a qual será feita 
por meio de plantio de espécies nativas do local, sob supervisão e orientação da Secretaria da Agricultura e 
de Abastecimento. 

Parágrafo Único – O recolhimento das multas aplicadas e o cumprimento das obrigações impostas não 
desoneram os infratores da presente Lei de responder por seus atos em ações judiciais, movidas por quem 
de direito, na defesa de interesses individuais ou coletivos. (NR) 
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Artigo 6o. – O Artigo 16 da Lei 11.241/2002 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Artigo 16 - Esta lei e suas disposições transitórias entram em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogados o § 2º do artigo 1º e os artigos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parágrafo único do artigo 11, artigos 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 e 19 da Lei nº 10.547, de 2 de maio de 2000, e o §6o. do artigo 6o. da Lei 10.241, bem 
como o artigo 3o. das Disposições Transitórias. (NR) 

Artigo 7o. –As Disposições Transitórias passam a vigorar com a seguinte redação: 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Artigo 1º - Os plantadores de cana-de-açúcar que não atingirem, até 31 de dezembro de 2010, o percentual 
estabelecido de 75% (setenta e cinco por cento) de redução da queima na área mecanizável deverão 
apresentar à Secretaria do Meio Ambiente, no prazo de 90 (noventa) dias  

daquela data, plano de adequação para elaboração do Compromisso de Ajustamento de Conduta, de modo 
a atender a meta estabelecida no artigo 2º desta lei, resguardados os impactos sócio-político-econômicos e 
ambientais. 

Artigo 2º - As áreas que passarem a ser consideradas mecanizáveis em função da revisão do conceito de 
que trata o "caput" deste artigo deverão submeter-se ao cronograma previsto em tabela constante do artigo 
2º desta lei. (NR) 

 

 

Justificativa: 
 

As alterações elaboradas na Lei n.º 11.241, de 19 de setembro de 2002, é fruto de todo trabalho da 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que trata da reavaliação dos prazos para eliminação gradativa da 
queima da palha da cana-de-açúcar, onde pudemos identificar os malefícios que esta prática tem causado 
aos trabalhadores rurais, à população das regiões de cultura de cana-de-açúcar, à atmosfera e ao meio 
ambiente. 

Estes malefícios causados a uma tão grande parcela das partes envolvidas neste processo, não justifica 
manter os prazos tratados anteriormente, que são conclusivamente inadequados a sustentabilidade exigida 
das práticas econômicas no mundo atual. 

Visa inclusive uma adequação à legislação atual, que prevê a obtenção de licença ambiental para práticas 
do gênero e elimina a inadequada prática da Queima Controlada. 

Segundo informações divulgadas pela imprensa, o setor considera que é possível cumprir o Protocolo 
Ambiental até 2014, talvez com exceção dos pequenos produtores. 

É possível atualmente destacar que as perspectivas para redução do prazos estabelecidos para período 
anterior a 2012, não é vista como possibilidade real, devido ao elevado investimento e ao prazo de entrega 
dos equipamentos. No mercado atual, cada colheitadeira custa em média R$ 1.000.000, 00 (um milhão de 
reais), com prazo de entrega não inferior a um ano, o que impede a expansão da colheita de cana-de-
açúcar crua. 

Entretanto, considerando-se as perspectivas de crescimento na produção de cana-de-açúcar no Estado, 
para até 348 milhões de toneladas em 2012/2013, e considerando que as novas usinas (cerca de 26 novas 
unidades) obrigatoriamente deverão ter o sistema de colheita mecanizado (confirmando-o por ocasião 
licenciamento ambiental), a quantidade de cana colhida sem que haja a queima irá aumentar 
consideravelmente. 

Desta forma, e também considerando que as usinas se dispõem a cumprir o Protocolo AgroAmbiental (até 
2014), em vista do interesse mencionado para a cogeração, é possível, portanto, cumprir os novos prazos 
estabelecidos neste projeto de lei, revendo os prazos da Lei n.º 11.241/02. 

Observa-se ainda, que todas as novas usinas estão instalando sistemas de cogeração de energia elétrica 
por meio da biomassa (bagaço e palha) da cana-de-açúcar, com caldeiras de média/alta pressões e que 
terão possibilidades e necessidades concretas para o aumento da colheita de cana crua. 
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Informações complementares: 
Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo (página de pesquisa): 

http://www.al.sp.gov.br/spl_consultas/consultaDetal hesProposicao.do ? 

Ementa : Altera, revoga e acrescenta dispositivos à Lei nº 11.241, de 2002, que dispõe sobre a eliminação 
gradativa da queima da palha da cana-de-açúcar 

Regime : Tramitação Ordinária 

Indexação : ACRESCENTANDO, ALTERANDO, CANA DE AÇÚCAR, DISPOSITIVO, ELIMINANDO, LEI 
ESTADUAL 11241/2002, PALHA DA CANA DE AÇÚCAR, QUEIMADA, REVOGANDO 

 

 

Tramitação: 
09/04/2009 - Publicado no Diário da Assembleia, página 9 em 09/04/2009 

14/04/2009 - Pauta de 1ª sessão. 

15/04/2009 - Pauta de 2ª sessão. 

16/04/2009 - Pauta de 3ª sessão. 

17/04/2009 - Pauta de 4ª sessão. 

22/04/2009 - Pauta de 5ª sessão. 

05/05/2009 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CDMA - Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente. CFO - Comissão de Finanças e Orçamento. 

03/09/2009 - Publicado Requerimento, do Deputado Reinaldo Alguz, solicitando designação de Relator 
Especial. (DA p.33) 

10/09/2009 - Presidente solicita Relator Especial. 

28/09/2009 - Publicado Requerimento, do Deputado Reinaldo Alguz, solicitando tramitação em regime de 
urgência. (DA p.13) 

09/02/2010 - Recebido do relator, Deputado Vanderlei Siraque, pela Comissão de Constituição e Justiça, 
com parecer favorável ao projeto e às emendas nºs. 1, 2 e 3. 

05/03/2010 - Recebido com parecer favorável ao projeto e às emendas,do relator especial Fernando Capez, 
pela Comissão de Constituição e Justiça 

07/05/2010 - Recebido do relator, Deputado Ed Thomas, pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, com 
parecer Favorável ao projeto e às emendas n.1, 2, 3, além da emenda apresentada pelo RE, que exarou 
parecer em substituição ao da CCJ, e da emenda ora apresentada. 

29/06/2010 - Aprovado o parecer do Deputado Ed Thomas, Favorável ao projeto e às emendas n.1, 2, 3, 
além da emenda apresentada pelo RE, que exarou parecer em substituição ao da CCJ, e da emenda ora 
apresentada. 

26/11/2010 - Recebido do relator, Deputado Vitor Sapienza, pela Comissão de Finanças e Orçamento, com 
parecer favorável ao projeto e às emendas nºs 1, 2 e 3; à emenda apresentada pelo Relator Especial em 
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e à emenda apresentada pela Comissão de Defesa do 
Meio Ambiente 

07/04/2011 - Distribuído: CFOP - Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, Nos termos do Art.31, 
§ 2º, da Resolução 869/2011.. 


