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PROJETO DE LEI, Nº 241 DE 2013 
Autor: Dilmo dos Santos 

 

Determina procedimentos para fornecedores de produtos ou 
serviços considerados nocivos à saúde da população do 
Estado de São Paulo.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º. Ficam os fornecedores de produtos ou serviços considerados nocivos à saúde da população do 
Estado de São Paulo, obrigados a publicar, dentro de 24 horas da constatação do vicio, em veículos de 
comunicação de grande circulação, o seguinte: 

I - o tipo de problema verificado com o produto; 

II - os problemas que poderão ser ocasionados com o consumo do produto; 

III - as providências que devem ser adotadas por quem consumir o produto; 

IV - a previsão de troca do produto ou o reembolso do valor pago, a critério do consumidor; 

V - a disponibilização de telefones de acesso gratuito para esclarecimento aos consumidores. 

Artigo 2º. O recolhimento do produto inadequado para o consumo deverá ser feito imediatamente após a 
constatação do fato. 

Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Justificativa: 
 

Infelizmente é comum, especialmente em supermercados, a constatação de produtos expostos à venda 
com prazo de validade vencido. O consumidor inadvertido acaba comprando e, muitas vezes, acha que o 
produto venceu na geladeira e não reclama. Maus fornecedores acabam utilizando artimanhas para 
empurrar para os consumidores produtos que deveriam ir para o lixo. 

Comercializar produto no fim do prazo de validade é permitido, mas o consumidor deve ser informado de 
que terá que consumi-lo em curto prazo. Já ouvimos relatos de novas embalagens de produtos vencidos a 
fim de enganar os consumidores. Essa prática é ainda mais reprovável, porque configura adulteração de 
produto. 

O art. 18, §6° do CDC afirma que são impróprios ao consumo os produtos cujos prazos de validade estejam 
vencidos. Vale dizer, aquele que compra o produto nessas condições tem o direito de optar pela sua 
substituição por outro dentro do prazo de validade ou pelo desfazimento do negócio, ou seja, a devolução 
do produto pelo consumidor e do dinheiro pago pelo fornecedor. 

A nosso ver tem essas mesmas opções aquele consumidor que adquire o produto na véspera do 
vencimento, porque a falta de informação acarreta o vício. Ainda que o produto possa ser comercializado, 
se o vencimento é iminente o consumidor deve ser informado a respeito, já que pode optar por não adquirir, 
por adquirir uma única unidade, etc. 

Nos dias de hoje o consumidor passa correndo pelo supermercado e não se detém olhando os prazos de 
validade. Se passar a fazê-lo, vai perceber que é comum a exposição à venda de produtos com prazos de 
validade vencidos. 

E isso não devia acontecer porque essa conduta configura crime definido pelo art. 7º, IX da Lei n° 8.1 37/90. 
A lei dos crimes contra as relações de consumo tipifica como crime: “vender, ter em depósito para vender ou 
expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao 
consumo.”, sendo a pena incidente a detenção de dois a cinco anos ou multa. 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Estadual  

 

 2 

Infelizmente, a falta de delegacias especializadas prejudica a apuração de todos os crimes contra as 
relações de consumo, já que a falta de estudo específico leva à ignorância das inúmeras leis que tipificam 
condutas nesse setor. Na prática, dificilmente o tipo específico é aplicado, sendo utilizados os crimes 
genéricos do Código Penal, o que redunda na má condução da fase inquisitorial. 

A falta de treinamento do pessoal e de equipamentos para a conservação dos produtos quase sempre 
inviabiliza a perícia, porque não se sabe se o produto estava estragado na prateleira ou se estragou na sua 
apreensão, no seu transporte ou até mesmo na fabricação, porque não foram tomadas nessas fases as 
indispensáveis medidas de conservação. No nosso entender, trata-se de crime de perigo abstrato já que o 
CDC afirma que produtos com prazo de validade vencido são impróprios ao consumo. 

Portanto, forçoso é convir que o fornecedor de produtos e serviços tenha por obrigação informar o 
consumidor dos vícios apresentados por seus produtos ou serviços, à exemplo com o que ocorreu com um 
produto da Unilever recentemente. 

Ao fornecedor caberá informar o tipo de problema verificado com o produto; os problemas que poderão ser 
ocasionados com o consumo do produto; as providências que devem ser adotadas por quem consumir o 
produto; a previsão de troca do produto ou o reembolso do valor pago, a critério do consumidor; a 
disponibilização de telefones de acesso gratuito para esclarecimento aos consumidores. 

Assim, aguardo o beneplácito de meus nobres pares na aprovação de projeto que reputo de alta relevância 
para a saúde e o bem estar das mais variadas formas de consumo. 

  

Sala das Sessões, em 23-4-2013 

a)  Dilmo dos Santos - PV 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo: 

http://www.al.sp.gov.br/propositura?id=1129688 

Ementa - Determina procedimentos para fornecedores de produtos ou serviços considerados nocivos à 
saúde da população do Estado. 

Indexação - Fornecedores, População, Procedimentos, Produtos, Saúde, Serviços. 

Regime - Tramitação Ordinária. 

 

 

Tramitação: 
 

26/04/2013 - Publicado no Diário da Assembleia, página 13 em 26/04/2013. 

29/04/2013 - Pauta de 1ª sessão.  

30/04/2013 - Pauta de 2ª sessão.  

02/05/2013 - Pauta de 3ª sessão.  

03/05/2013 - Pauta de 4ª sessão.  

06/05/2013 - Pauta de 5ª sessão.  

14/05/2013 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CDD - Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais.  

15/05/2013 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação  
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16/05/2013 - Distribuído ao Deputado Antonio Mentor  

28/05/2013 - Recebido do relator, Deputado Antonio Mentor, pela Comissão de Constituição Justiça e 
Redação, com voto propondo juntada do PL 241/2013 ao PL 153/2008  

12/06/2013 - Aprovado como parecer o voto do Deputado Antonio Mentor, propondo juntada do PL 
241/2013 ao PL 153/2008  

15/06/2013 - Publicado despacho: Junte-se o projeto de lei nº 241/13 ao projeto de lei nº 153/08 nos termos 
do artigo 179 da “XIV CRI”. (DA. pág. 19)  

15/06/2013 - INSTRUÇÃO COMPLETA POR FORÇA DO ARTIGO 179 DA XIV CRI (JUNTADA)  

17/06/2013 - Anexado ao Projeto de lei 153/2008.  
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PROJETO DE LEI, Nº 259 DE 2013 
Autor: Governador 

 

Dispõe sobre a instituição de medidas de estímulo à 
regularização ou liquidação de dívidas oriundas de operações 
de crédito rural, contratadas através do Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista – O Banco do Agronegócio Familiar – 
FEAP/BANAGRO, e de multas administrativas impostas por 
autoridades ambientais do Estado.  

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

 

Artigo 1º - Os mutuários inadimplentes com as obrigações decorrentes de contratos de financiamentos ou 
empréstimos com recursos do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – FEAP/BANAGRO, celebrados 
até 30 de junho de 2006, poderão regularizar suas pendências, mediante quitação ou amortização, nas 
seguintes condições: 

I - inclusão das operações em situação de inadimplência, independentemente de valores; 

II - quitação em parcela única e à vista do valor total do financiamento repactuado, com redução de 100% 
(cem por cento) das cominações legais, bem como dos juros incidentes; 

III - amortização do valor do financiamento repactuado, na seguinte conformidade: 

a) pagamento mínimo, em parcela única e à vista, de 10% (dez por cento) do valor do financiamento 
repactuado; 

b) amortização em até 6 (seis) anos do valor do financiamento repactuado, abatido do pagamento da 
parcela referida na alínea “a” deste inciso, com a seguinte redução das cominações legais, bem como dos 
juros incidentes: 

1 - 100% (cem por cento) para amortização em até 1 (um) ano; 

2 - 95% (noventa e cinco por cento) para amortização em até 2 (dois) anos; 

3 - 90% (noventa por cento) para amortização em até 3 (três) anos; 

4 - 85% (oitenta e cinco por cento) para amortização em até 4 (quatro) anos; 

5 - 80% (oitenta por cento) para amortização em até 5 (cinco) anos; 

6 - 75% (setenta e cinco por cento) para amortização em até 6 (seis) anos; 

IV - as parcelas da amortização prevista na alínea “b” do inciso III deste artigo poderão ser mensais, 
trimestrais, semestrais ou anuais, com vencimento da primeira parcela até: 

a) 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da celebração do contrato de repactuação, para aqueles com 
amortizações anuais; 

b) 180 (cento e oitenta) dias a partir da celebração do contrato de repactuação, para aqueles com 
amortizações semestrais; 

c) 90 (noventa) dias a partir da celebração do contrato de repactuação, para aqueles com amortizações 
trimestrais ou mensais; 

V - o prazo da amortização será determinado pelo montante repactuado da dívida, conforme segue: 

a) até 1 ano, para dívida de até R$ 1.000,00 (um mil reais); 

b) até 2 anos, para dívida de R$ 1.000,01 (um mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais); 
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c) até 3 anos, para dívida de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 6.000,00 (seis mil reais); 

d) até 4 anos, para dívida de R$ 6.000,01 (seis mil reais e um centavo) até R$ 12.000,00 (doze mil reais); 

e) até 5 anos, para dívida de R$ 12.000,01 (doze mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

f) até 6 anos, para dívida superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

VI - haverá incidência de juros remuneratórios de 3% (três por cento) ao ano para as operações 
repactuadas nos moldes desta lei. 

Artigo 2º - A quitação ou amortização dos valores a que se refere o artigo 1º desta lei, não dispensa o 
recolhimento de custas e honorários advocatícios, caso a dívida tenha sido ajuizada. 

Artigo 3º - O mutuário somente fará jus aos benefícios previstos nesta lei mediante repactuação de todas as 
dívidas em atraso, oriundas de operações realizadas com recursos do FEAP/BANAGRO. 

Artigo 4º - A operação repactuada será beneficiada com “bônus de adimplência” de 25% (vinte e cinco por 
cento) sobre a taxa de juros da parcela, estabelecida pelo inciso VI do artigo 1° desta lei, caso o pa gamento 
seja efetuado até a data do seu vencimento. 

Artigo 5º - Ficam perdoadas as dívidas dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais decorrentes de débitos 
oriundos do fornecimento oneroso de sementes para produtores rurais, em que as referidas entidades 
atuaram como avalistas de seus representados, motivo pelo qual respondem aos processos na condição de 
devedores solidários. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos valores eventualmente já pagos ou recolhidos 
em decorrência de ação judicial, os quais não serão objeto de restituição. 

Artigo 6º - Os devedores de sanções administrativas de natureza pecuniária impostas por autoridades 
ambientais estaduais, inscritas ou não na dívida ativa, decorrentes de autuações lavradas até o dia 31 de 
dezembro de 2010, poderão pagar ou parcelar seus débitos, observadas as seguintes condições: 

I - inclusão dos débitos, independentemente dos valores, em situação de inadimplência, desde que o 
devedor desista de sua discussão em âmbito judicial ou administrativo, importando em confissão irrevogável 
e irretratável dos mesmos; 

II - quitação em parcela única e à vista do valor total do débito, com redução de 100% (cem por cento) das 
cominações legais, bem como dos juros incidentes; 

III - parcelamento do valor do débito, na seguinte conformidade: 

a) pagamento mínimo, em parcela única e à vista, de 10% (dez por cento) do valor do débito; 

b) pagamento em até 6 (seis) anos do valor do débito, abatido da parcela referida na alínea “a” deste inciso, 
com a seguinte redução das cominações legais, bem como dos juros incidentes: 

1 - 100% (cem por cento) para pagamento em até 1 (um) ano; 

2 - 80% (oitenta por cento) para pagamento em até 2 (dois) anos; 

3 - 75% (setenta e cinco por cento) para pagamento em até 3 (três) anos; 

4 - 70% (setenta por cento) para pagamento em até 4 (quatro) anos; 

5 - 65% (sessenta e cinco por cento) para pagamento em até 5 (cinco) anos; 

6 - 60% (sessenta por cento) para pagamento em até 6 (seis) anos; 

IV - as prestações poderão ser mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, com vencimento da primeira 
parcela em 90 (noventa) dias a partir da adesão do devedor. 

Artigo 7º - Os pagamentos de débitos já ajuizados nos termos do artigo 6º desta lei serão efetuados sem 
prejuízo do recolhimento das custas e honorários advocatícios devidos, quando for o caso. 

Artigo 8º - No caso de inadimplência dos débitos repactuados, o devedor perderá os benefícios previstos 
nesta lei. 

Artigo 9º - Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para a adesão dos interessados aos benefícios 
previstos nesta lei, contados da publicação de normas de execução a serem editadas pelas Secretarias de 
Agricultura e Abastecimento e do Meio Ambiente. 

Artigo 10 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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Palácio dos Bandeirantes, aos        de                   de 2013. 

Geraldo Alckmin.  

 

 

Justificativa: 
 

Mensagem A-nº 077/2013, do Sr. Governador do Estado 

São Paulo, 3 de abril de 2013 

Senhor Presidente 

 

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada deliberação dessa nobre 
Assembleia, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a instituição de medidas de estímulo à regularização 
ou liquidação de dívidas oriundas de operações de crédito rural, contratadas através do Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista – O Banco do Agronegócio Familiar – FEAP/BANAGRO, e de multas 
administrativas impostas por autoridades ambientais do Estado. 

A proposta decorre de estudos realizados no âmbito da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e 
encontra-se delineada, em seus contornos gerais, na Exposição de Motivos a mim encaminhada pela Titular 
da Pasta, texto que faço anexar, por cópia, à presente Mensagem, para conhecimento dessa ilustre Casa 
Legislativa. 

Ademais, por sugestão da Secretaria do Meio Ambiente, em sintonia com os salutares objetivos da iniciativa 
original, o projeto veicula medidas de estímulo à quitação de sanções administrativas de natureza 
pecuniária aplicadas por autoridades ambientais do Estado. 

Expostas, assim, as razões determinantes de minha iniciativa, renovo a Vossa Excelência os protestos de 
minha elevada estima e consideração. 

 

Geraldo Alckmin 

GOVERNADOR DO ESTADO 

 

A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado. 

  

Processo SAA nº 12605/2012 

Interessado: Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista - O 
Banco do Agronegócio Familiar - FEAP BANAGRO  

Assunto: Proposta de renegociação ou liquidação de dívidas das operações de crédito rural do 
FEAP/BANAGRO 

 

Senhor Governador 

 

Tratam os autos de proposta da Secretaria Executiva do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, O 
Banco do Agronegócio Familiar, referente ao anteprojeto de lei que dispõe sobre a instituição de medidas 
de estímulo à regularização ou liquidação de dívidas oriundas de operações de crédito rural, contratadas 
através daquele Fundo.  

Com tal pretensão, estima-se recuperar 37% (trinta e sete por cento) do saldo devedor, e ainda, desonerar o 
Fundo, do pagamento de taxa de administração de 3% (três por cento), prevista em convênio, ao agente 
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financeiro, sobre o valor dos contratos inadimplentes. Pretende-se assim, eliminar a incidência de juros 
punitivos sobre os débitos verificados a partir de janeiro de 1989, portanto há mais de 20 (vinte) anos. 

Pondere-se sobre o impacto positivo no setor, que certamente permitirá a um número relevante de 
produtores rurais, resgatarem a posição de adimplentes, proporcionando assim, acesso as modalidades de 
créditos rurais disponíveis.  

Os autos receberam a criteriosa análise da D. Consultoria Jurídica da Pasta através do r. parecer nº 552/12 
(fls. 43/49), que recomendou algumas providências que foram adotadas (fls. 51/60 e 64/79) pela Secretaria 
Executiva do FEAP. A medida contou com o respaldo do D. Conselho de Orientação, daquele Fundo que 
aprovou por unanimidade a minuta de projeto de lei e a estimativa de impacto orçamentário financeiro. (fls. 
64/70). 

Diante do exposto, com minha manifestação favorável encaminho à apreciação de Vossa Excelência a 
inclusa minuta referente a presente proposta. 

 

Gabinete da Secretária, em 30 de abril de 2013. 

 

MÔNIKA CARNEIRO MEIRA BERGAMASCHI 

Secretária de Agricultura e Abastecimento 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo: 

http://www.al.sp.gov.br/propositura?id=1131470 

Ementa - Dispõe sobre a instituição de medidas de estímulo à regularização ou liquidação de dívidas 
oriundas de operações de crédito rural, contratadas através do Fundo de Expansão do Agronegócio 
Paulista - O Banco do Agronegócio Familiar - FEAP/BANAGRO, e de multas administrativas impostas por 
autoridades ambientais do Estado. Parecer nº 839, de 2013, de relator especial pela Comissão de Justiça e 
Redação. 

Indexação - Agronegócio, Autoridades, Banagro-Banco Do Agronegócio Familiar, Banco, Crédito, Dívidas, 
Estímulo, Expansão, Familiar, Feap (Fundo De Expansão Da Agro, Fundo, Liquidação, Medidas, Multas 
Administrativas, Operações, Regularização. 

Regime - Tramitação Urgência. 

 

 

Tramitação: 
 

07/05/2013 - Publicado no Diário da Assembleia, página 51 em 07/05/2013  

08/05/2013 - Pauta de 1ª sessão.  

09/05/2013 - Pauta de 2ª sessão.  

10/05/2013 - Pauta de 3ª sessão.  

13/05/2013 - Pauta de 4ª sessão.  

14/05/2013 - Pauta de 5ª sessão.  

15/05/2013 - Publicada a Emenda de nº 1, de autoria do Deputado Gerson Bittencourt. (DA. pág. 28)  

15/05/2013 - Publicada a emenda nº 2, de autoria do deputado José Bittencourt. (DA pág. 28)  
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15/05/2013 - Publicadas as emendas de nº.s 3 a 10, de autoria dos deputados Luiz Cláudio Marcolino e 
José Zico Prado. (DA pág. 28)  

15/05/2013 - Publicada a Emenda de nº 11, de autoria do Deputado Celso Giglio. (DA. pág. 28)  

17/05/2013 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CAE - Comissão de 
Atividades Econômicas. CFOP - Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento.  

29/05/2013 - Publicado requerimendo, de autoria do Deputado Mauro Bragato e outros, solicitando 
tramitação em regime de urgência. (DA. pág. 26)  

04/06/2013 - 78ª Sessão Ordinária - Aprovado o Requerimento de Urgência.  

04/06/2013 - Alterado o regime para: PROPOSIÇÕES EM REGIME DE URGÊNCIA  

04/06/2013 - Aprovado no congresso de comissões Comissão de Constituição Justiça e Redação, 
Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento, Comissão de Atividades Econômicas, o 
voto do relator Cauê Macris, favorável ao projeto, às emendas nºs 3 e 9, à emenda nº 10 na 
forma da subemenda apresentada, e contrário às demais emendas  

04/06/2013 - Recebido do relator, Deputado Cauê Macris, pela Comissão de Constituição Justiça e 
Redação, com voto favorável ao projeto e contrário às emendas de nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 e 11.  

04/06/2013 - Recebido do relator, Deputado Cauê Macris, pela Comissão de Constituição Justiça e 
Redação, com voto favorável ao projeto e contrário às emendas de nºs 1 a 11  

04/06/2013 - 14 Sessão Extraordinária - Aprovado o Projeto, as Emendas de nºs 3 e 9; a subemenda à 
Emenda de nº 10, ficando prejudicada a Emenda de nº 10. Rejeitadas as demais Emendas 
englobadamente.  

05/06/2013 - Publicado parecer nº 688, de 2013, da reunião conjunta das CCJR, CAE e CFOP, favorável ao 
projeto, às emendas nºs 3 e 9, à emenda nº 10 na forma da subemenda apresentada e 
contrário as demais emendas. (DA pág. 30)  

05/06/2013 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação.  

05/06/2013 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação  

07/06/2013 - Juntado pedido de Relator Especial  

07/06/2013 - Comunicado Vencimento do Prazo  

07/06/2013 - Presidente solicita Relator Especial.  

11/06/2013 - Designado como Relator Especial, o Deputado Mauro Bragato, pela comissão CCJR  

11/06/2013 - Recebido com voto propondo redação final, do relator especial Mauro Bragato, pela Comissão 
de Constituição Justiça e Redação  

13/06/2013 - Publicado parecer nº 839, de 2013, de Relator Especial, pela CCJR, Deputado Mauro Bragato, 
propondo a redação final. (DA. pág. 31)  

13/06/2013 - Pauta de 1ª sessão.  

14/06/2013 - Recebido pelo Governador em: 14/06/2013 - prazo para sanção: 05/07/2013.  

15/06/2013 - Publicado autógrafo nº 30.218. (DA. pág. 19)  

15/06/2013 - Aguardando Sanção  
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PROJETO DE LEI, Nº 244 DE 2011 
Autor: Enio Tatto 

 

Dispõe Sobre regularização do reflorestamento no Estado de 
São Paulo, e da outras providências.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica determinada a realização do zoneamento ecológico – econômico  do Estado de São Paulo, 
observados, no que couber, os princípios e objetivos estabelecidos no Decreto Federal nº 4297/2002, que 
estabelece os critérios para zoneamento ecológico econômico do Brasil. 

Parágrafo único - O poder publico realizará o zoneamento ecológico econômico, obrigatório com 
participação das entidades da sociedade civil, a contar da publicação desta lei, podendo apresentá-lo 
progressivamente por regiões; 

Artigo 2º - O ZEE do Estado de São Paulo, deverá indicar as áreas de agricultura familiar, de policultura, de 
comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas que deverão ser preservadas da especulação 
imobiliárias e do avanço de monoculturas. 

Parágrafo único - Os resultados do zoneamento de que trata o artigo anterior deverão ter ampla divulgação 
pública e os órgãos pertinentes organizarão programas para implementá-lo 

Artigo 3º - A área de monocultura não poderá ultrapassar 80% da área agricultável de cada propriedade  e 
30% da área agricultável de cada Município. 

Artigo 4º - As regiões em que as  monoculturas já ultrapassa os índice indicados no artigo 3º, deverão ser 
objetos de estudos, visando e adoção de medidas para a redução dos impactos sociais, ambientais e 
reordenamento ocupacional, visando o equilíbrio agroecológico. 

Artigo 5º - Os licenciamento ambientais para a implantação de agroindústrias deverão levar em conta os 
limites de área ocupada de acordo com o artigo 3º.        

Parágrafo único - introdução em larga escala de monoculturas, numa determinada região, será 
obrigatoriamente precedida da apresentação do zoneamento ecológico-econômico da região e respeitar 
todas as restrições constantes no zoneamento para cada região 

Artigo 6º - No prazo de 90 (noventa) dias, o Poder Executivo regulamenta esta Lei. 

Artigo 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotação orçamentárias 
próprias. 

Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Justificativa: 
 

O atual modelo de agricultura produz impactos ambientais negativos que hipotecam o futuro: 
empobrecimento e contaminação dos solos; perda da biodiversidade, natural e cultivada; diminuição das 
águas e contaminação; mudanças micro-climáticas; riscos de desertificação; perda das paisagens; erosão 
biológica e genética.    Esses impactos não são meramente ambientais.    Têm o potencial de afetar a 
qualidade de vida rural e urbana, a saúde, a soberania e a segurança alimentar e nutricional.   Esse modelo 
promoveu o desgaste de praticas culturais antigas relacionadas ao manejo dos sistemas de produção e 
levou a seu abandono.    Os saberes tradicionais acumulados das vivencias das comunidades indígenas, 
extrativistas, quilombolas foram desvalorizados, desqualificados e colocados à margem do sistema de 
conhecimentos do mundo globalizado.    
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O Estado de São Paulo necessita urgentemente regulamentar o reflorestamento em sua área territorial, uma 
vez que corremos o risco de ver desaparecer nossa agricultura e agropecuária, uma vez que imóveis vem 
sendo adquiridos por grandes proprietários, todos com a intenção de reflorestamento, extinguindo, aos 
poucos, nossos pequenos proprietários que vivem da pecuária e agricultura, tão importante para o nosso 
Estado. 

Portanto, excessivamente justificada, a matéria tramita à disposição dos ajustes eventuais de mérito em seu 
texto, da qual submeto ao julgamento dos (as) ilustres Pares nesta Casa Legislativa, considerando tratar-se 
de matéria relevante, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação da presente propositura, 
face às preocupações acerca da necessária implantação da Política Estadual de reflorestamento.  

 

Sala das Sessões, em 5/4/2011 

a) Enio Tatto - PT 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo: 

http://www.al.sp.gov.br/propositura?id=1003872 

Ementa - Dispõe sobre a realização do zoneamento ecológico-econômico do Estado, observados, no que 
couber, os princípios e objetivos estabelecidos no Decreto Federal nº 4297, de 2002, que estabelece os 
critérios para zoneamento ecológico-econômico do Brasil. 

Indexação - Decreto Federal 4297/2002, Realização, Zoneamento, Zoneamento Ecológico-Econômico. 

Regime - Tramitação Ordinária. 

 

 

Tramitação: 
 

07/04/2011 - Publicado no Diário da Assembleia, página 18 em 07/04/2011  

08/04/2011 - Pauta de 1ª sessão.  

11/04/2011 - Pauta de 2ª sessão.  

12/04/2011 - Pauta de 3ª sessão.  

13/04/2011 - Pauta de 4ª sessão.  

14/04/2011 - Pauta de 5ª sessão.  

18/04/2011 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CMADS - Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. CFOP - Comissão de Finanças, Orçamento e 
Planejamento.  

19/04/2011 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação  

24/05/2011 - Distribuído ao Deputado Geraldo Cruz  

29/06/2011 - Recebido com voto do relator Geraldo Cruz favorável ao projeto e à emenda n.º 1, pela 
Comissão de Constituição Justiça e Redação  

10/08/2011 - Aprovado como parecer o voto do Deputado Geraldo Cruz, favorável ao projeto e à emenda 
n.º1  

12/08/2011 - Entrada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  

16/09/2011 - Distribuído ao Deputado Geraldo Vinholi  



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Estadual  

 

 11

02/02/2012 - Devolvido sem voto  

09/02/2012 - Distribuído ao Deputado Carlos Grana  

09/03/2012 - Recebido com voto do relator Carlos Grana favorável ao projeto e à emenda n.º 1., pela 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  

27/03/2012 - Concedida vista a Deputada Célia Leão  

08/05/2012 - Devolvido da vista  

15/05/2012 - Aprovado como parecer o voto do Deputado Carlos Grana, favorável ao projeto e à emenda 
nº1.  

16/05/2012 - Entrada na Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento  

29/05/2012 - Distribuído a Deputada Regina Gonçalves  

09/04/2013 - Recebido com voto do relator Regina Gonçalves favorável ao projeto e à emenda n.º 1., pela 
Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento  

28/05/2013 - Aprovado como parecer o voto da Deputada Regina Gonçalves, favorável ao projeto e à 
emenda n.º 1.  

08/06/2013 - Publicados: parecer nº 793, de 2013, da CCJR; parecer nº 794, de 2013, da CMADS e parecer 
nº 795, de 2013, da CFOP, todos favoráveis à proposição e à emenda nº 1. (DA. pág. 18)  

08/06/2013 - PRONTO PARA A ORDEM DO DIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Estadual  

 

 12

PROJETO DE LEI, Nº 436 DE 2008 
Autora: Rita Passos 

 

Obriga as empresas produtoras, distribuidoras e envasadoras 
de garrafas de tereftalato de polietileno (PET) ou plásticas em 
geral, estabelecidas no Estado, a desenvolver programas de 
reciclagem, reutilização ou reaproveitamento desses produtos. 

 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo  1°– As empresas produtoras, distribuidoras e envasadoras de garrafas PET (fabricadas com 
tereftalato de polietileno) ou plásticas em geral, estabelecidas no Estado de São Paulo, ficam obrigadas a 
criar e manter programas de reciclagem, reutilização ou reaproveitamento desses produtos, dando-lhes 
destinação final adequada a fim de se evitarem danos ao meio ambiente. 

§ 1° - Para efeitos desta lei, considera-se recicla gem todo processo de transformação de um produto em um 
novo produto útil, através de processos químicos. 

§ 2° - Entende-se por reaproveitamento, para efeito s desta lei, a utilização de um produto de maneira 
diversa daquela para a qual foi destinado originariamente. 

§ 3° - Compreende-se por reutilização, para efeitos  desta lei, a utilização de um produto, com o mesmo 
propósito, por mais de uma vez. 

Artigo  2° – As empresas enquadradas no “caput” do artigo 1º ficam obrigadas a inserir nos rótulos de suas 
embalagens, mensagens sobre a correta destinação final daquela embalagem e os danos que elas podem 
causar ao meio ambiente. 

Artigo  3° – As empresas mencionadas no “caput” do artigo 1º colocarão à disposição do público lixeiras 
apropriadas, além de proporcionar serviços de coleta de garrafas PET ou plásticas em geral, bem como 
informações sobre os programas desenvolvidos. 

Artigo  4°- A empresa que violar ou, de qualquer fo rma, concorrer para a violação do disposto nesta lei 
estará sujeita a multa a ser regulamentada pelo órgão competente. 

Artigo  5° – As empresas descritas no artigo 1º têm  o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data 
da regulamentação desta lei para desenvolver os programas por ela previstos. 

Artigo  6º - O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, regulamentará esta Lei. 

Artigo  7° – Esta lei entra em vigor na data de sua  publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Este projeto foi elaborado de forma a efetivar o direito que todos os cidadãos possuem a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, que possa proporcionar melhor qualidade de vida e saúde. Portanto, como 
membros desta Casa Legislativa, é nosso dever buscar soluções que visem à proteção do ecossistema em 
que vivemos, bem como à criação de medidas com vistas ao uso racional dos recursos naturais. 

Os problemas decorrentes de produtos plásticos vão desde o seu processo de fabricação até sua 
destinação final. Durante a sua fabricação, ocorre a produção de algumas substâncias que integram o grupo 
dos chamados poluentes orgânicos persistentes – POPs. 

Estas são substâncias biocumulativas, ou seja, não são eliminadas pelos organismos vivos que as 
absorvem nem são dissolvidas facilmente pelo meio ambientes, sendo extremamente prejudiciais à saúde 
humana e causa de diversas doenças, inclusive câncer. 
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A disposição inadequada de garrafas PET ou plásticas em geral em vias urbanas tem efeitos catastróficos, 
entre eles o entupimento de canais e bueiros, acarretando grandes enchentes. 

Quando depositado em lixões o material plástico, os principais problemas que causa está ligada à sua 
queima indevida e sem controle, gerando substâncias altamente tóxicas que se propagam rapidamente pelo 
meio ambiente, e ao fato de que os resíduos plásticos dificultam o processo de decomposição de materiais 
biologicamente degradáveis, uma vez que criam camadas impermeáveis prejudiciais às trocas de líquidos e 
gases gerados no processo de biodegradação da matéria orgânica. 

Assim sendo, é imprescindível a elaboração de uma legislação mais rígida que garanta a disposição correta 
não apenas desse tipo de material como também de qualquer outro que, de alguma forma, contribua para o 
desequilíbrio do ecossistema. 

Este projeto tem como objetivo conscientizar os cidadãos de que os menores atos praticados no cotidiano 
podem ter impactos irreparáveis sobre o meio ambiente, prejudicando, principalmente, as futuras gerações. 
Objetiva-se, ainda, garantir que as empresas envolvidas nos processos de produção, distribuição e 
envasamento daqueles produtos promovam programas que lhes dêem destinação final ecologicamente 
correta. 

Diante desse quadro, este projeto revela-se de grande importância social, ambiental, econômica e cultural. 

Por ser justa e necessária, conto, mais uma vez, com o apoio dos nobres pares desta Casa para a 
aprovação desta proposição. 

 

Sala das Sessões, em  19-6-2008 

a)  Rita Passos - PV 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembleia Legislativa de São Paulo: 

http://www.al.sp.gov.br/propositura?id=808439 

Ementa: Obriga as empresas produtoras, distribuidoras e envasadoras de garrafas PET (fabricadas com 
tereftalato de polietileno) ou plásticas em geral, estabelecidas no Estado, a desenvolver programas de 
reciclagem, reutilização ou reaproveitamento desses produtos.   

Regime: Tramitação Ordinária 

Indexação: DISTRIBUIDOR, EMBALAGEM, EMBALAGEM PLÁSTICA, EMPRESA, MEIO AMBIENTE, 
OBRIGATORIEDADE, PET (POLI TEREFTALATO ETILENO), PLÁSTICO, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, 
PRODUTOR, PROGRAMA, RECICLAGEM, REUTILIZAÇÃO (EMBALAGENS) 

 

 

Tramitação: 
 

20/06/2008 - Publicado no Diário da Assembléia, página 11 em 20/06/2008  

23/06/2008 - Pauta de 1ª sessão.  

24/06/2008 - Pauta de 2ª sessão.  

25/06/2008 - Pauta de 3ª sessão.  

26/06/2008 - Pauta de 4ª sessão.  

27/06/2008 - Pauta de 5ª sessão.   

28/06/2008 - Publicada Emenda nº 1, do Deputado Gilmaci Santos. (DA p. 11) 
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30/06/2008 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CDMA - Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente.   

30/06/2008 - Entrada na Comissão de Constituição e Justiça 

29/08/2008 - Distribuído ao Deputado Rui Falcão 

08/10/2008 - Não deliberado na 16a Reunião Ordinária 

22/10/2008 - Aprovado o parecer do Deputado Rui Falcão, favorável ao projeto e contrário à emenda nº1   

22/10/2008 - Recebido com parecer do relator Rui Falcão favorável ao projeto e contrário à emenda nº1, 
pela Comissão de Constituição e Justiça   

29/10/2008 - Entrada na Comissão de Defesa do Meio Ambiente 

31/10/2008 - Distribuído ao Deputado Jonas Donizette 

12/12/2008 - Publicado Requerimento, da Deputada Rita Passos e outros, solicitando tramitação em regime 
de urgência. (DA p.14) 

18/03/2009 - Concedida vista conjunta ao Deputado Feliciano Filho e ao Deputado Jonas Donizette   

27/05/2009 - Distribuído ao Deputado Ed Thomas 

23/06/2009 - Concedida vista conjunta ao Deputado José Bittencourt e ao Deputado Rodolfo Costa e Silva  

11/08/2009 - Aprovado o parecer do Deputado Ed Thomas, favorável ao projeto e contrário à emenda nº 1.  

11/08/2009 - Recebido com parecer do relator Ed Thomas favorável ao projeto e contrário à emenda nº 1., 
pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente   

13/08/2009 - Publicados: Parecer nº 1224/09, da CCJ-favorável à proposição e contrário à emenda nº 1 e 
Parecer nº 1225/09, da CDMA,- favorável à proposição e contrário à emenda nº 1. (DA p. 33)   

13/08/2009 - PRONTO PARA A ORDEM DO DIA 

18/08/2009 - Publicado despacho: junte-se ao PL nº 1118/07 o PL nº 436/08, nos termos do artigo 179, 
parágrafo único da XIII CRI. (DA p.29)  

13/12/2011 - Publicado despacho: Junte-se o PL nº 1118/07 ao qual se encontra anexado o PL nº 436/08, o 
PL nº 488/07 e os três ao Pl nº 187/2000, nos termos do artigo 179 da XIV C.R.I..(DA p. 23)  

12/06/2013 - 18ª Sessão Extraordinária - Aprovado o Projeto, rejeitada a Emenda; prejudicados os Projetos 
de Lei nºs 187 de 2000 e 488 e 1118 ambos de 2007.  

14/06/2013 - Publicado despacho:Prejudicados os projetos de lei nºs 187/2000, 488/2007 e 1118/2007, nos 
termos do artigo 178, III, da “XIV CRI”. Desentranhe-se, para tramitação autônoma, o projeto de lei nº 
436/2008, anexado ao projeto de lei nº 1118/2007. Arquivem-se os projetos de lei nº 187/2000, 488/2007 e 
1118/2007 após desentranhamento. (DA. pág. 16)  

17/06/2013 - Em fase de elaboração da minuta do autógrafo.  
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PROJETO DE LEI, Nº 1.118 DE 2007 
Autor: João Barbosa 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas produtoras e 
distribuidoras de bebidas embaladas em garrafas plásticas em 
geral, ou pet, no Estado de São Paulo, a elaborar e manter 
programas de reciclagem, dando destinação final 
ambientalmente adequada às mesmas.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - As empresas produtoras e distribuidoras de bebidas embaladas em garrafas plásticas em geral 
ou “pet”, no Estado de São Paulo, ficam obrigadas a elaborar e manter programas de reciclagem, dando 
destinação final adequada às mesmas, para evitar danos ao meio ambiente. 

Artigo 2º - As empresas definidas no artigo 1° dest a lei deverão colocar à disposição do público, sem ônus, 
serviços de coleta e informações destinadas à reciclagem.  

Artigo 3º - Ficam autorizadas as empresas definidas no art.1º desta lei a consolidar convênios, parcerias ou 
contratos com pessoas físicas ou jurídicas de direito privado,  no intuito de realizar a execução deste 
programa de reciclagem.  

Artigo 4º - Ao acolher as garrafas plásticas ou pet, as empresas ou comércios, estarão obrigados a 
encaminhá-las ao local destinado à reciclagem.  

Artigo 5º - São metas deste programa:  

I – veicular propaganda elucidando os usuários sobre os riscos para o meio ambiente quando as garrafas 
plásticas em geral ou pet forem descartadas em locais não adequados;  

II – tornar compreensível as vantagens do recolhimento para posterior reciclagem;  

III – ampliar campanhas educativas;  

IV – consolidar convênios com a Secretaria de Estado de Educação, para a difusão do programa junto às 
escolas e estaduais e municipalizadas; 

Artigo 6º - As empresas definidas no artigo 1º desta lei, têm o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da 
data da regulamentação desta lei, para adaptação deste programa;  

Art.7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação..  

 

 

Justificativa: 
 

Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum da 
população e essencial à saúde e à qualidade de vida; portanto cabe ao Estado, aos municípios e à 
coletividade em geral o dever de defendê-lo, preservá-lo e conservá-lo para a geração presente e as 
futuras, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos naturais. 

 Quando o lixo é depositado em lixões, os problemas principais relacionados ao material plástico 
provêm da queima indevida e sem controle. Quando a disposição é feita em aterros, os plásticos dificultam 
sua compactação e prejudicam a decomposição dos materiais biologicamente degradáveis, pois criam 
camadas impermeáveis que afetam as trocas de líquidos e gases gerados no processo de biodegradação 
da matéria orgânica. 

 Para que esses recursos naturais possam ser devidamente usados, torna-se necessário o combate 
à sua degradação, evitando-se ao máximo, o lançamento de objetos que possam prejudicar o equilíbrio 
ecológico. 
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 As garrafas plásticas em geral ou pet, representam uma das maiores fontes de poluição do país, 
provocando entupimentos de canais e bueiros, acarretando, inclusive, enchentes, e consequentemente, 
danos aos ecossistemas aquáticos. 

 Este Projeto tem o propósito de conscientizar as pessoas para o fato de que os mínimos atos 
praticados pelo homem, se somados, poderão, no futuro, contribuir para o desequilíbrio ecológico; incentivar 
as empresas a promover programas de reciclagem dando destinação final ambientalmente adequada a 
esses recipientes plásticos. 

 Diante desse quadro, o Projeto de Lei em tela se revela de grande importância e alcance sócio-
ambiental. 

 Dessa maneira, quero contar mais uma vez com o indispensável apoio de meus nobres pares na 
aprovação desse projeto, que reputo de grande relevância social e ambiental. 

 

Sala das Sessões, em 19-9-2007 

a)  João Barbosa - DEM 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Assembléia Legislativa de São Paulo: 

http://www.al.sp.gov.br/propositura?id=742247 

Ementa - Obriga as empresas produtoras e distribuidoras de bebidas embaladas em garrafas plásticas em 
geral a elaborarem e manterem programas de reciclagem. 

Indexação - Distribuidor, Lixo, Meio Ambiente, Pet (Poli Tereftalato Etileno), Produtor, Reciclagem, 
Reciclagem De Lixo. 

Regime - Tramitação Ordinária. 

 

 

Tramitação: 
 

21/09/2007 - Publicado no Diário da Assembléia, página 25 em 21/09/2007  

24/09/2007 - Pauta de 1ª sessão.  

25/09/2007 - Pauta de 2ª sessão.  

26/09/2007 - Pauta de 3ª sessão.  

27/09/2007 - Pauta de 4ª sessão.  

28/09/2007 - Pauta de 5ª sessão.  

01/10/2007 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e Justiça. CDMA - Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente.  

02/10/2007 - Entrada na Comissão de Constituição e Justiça  

09/10/2007 - Distribuído ao Deputado André Soares  

19/12/2007 - Aprovado o parecer do Deputado André Soares, favorável  

19/12/2007 - Recebido com parecer do relator André Soares favorável, pela Comissão de Constituição e 
Justiça  

21/12/2007 - Entrada na Comissão de Defesa do Meio Ambiente  
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13/02/2008 - Distribuído ao Deputado Lelis Trajano  

02/04/2008 - Concedida vista conjunta ao Deputado Jonas Donizette e ao Deputado Milton Leite Filho  

04/04/2008 - Publicado Requerimento, do autor, solicitando designação de Relator Especial. (DA p.13)  

07/04/2008 - Comunicado Vencimento do Prazo  

08/04/2008 - Presidente solicita Relator Especial.  

10/04/2008 - Juntado pedido de R.E.  

16/04/2008 - Designado como Relator Especial, o Deputado Estevam Galvão, pela comissão CDMA  

07/05/2008 - Dev. com parecer de RE Favorável  

08/05/2008 - Recebido com parecer favorável, do relator especial Estevam Galvão, pela Comissão de 
Defesa do Meio Ambiente  

16/05/2008 - Publicados: parecer nº 1960/08, da CCJ; parecer nº 1961/08 e de RE pela CDMA - deputado 
Lelis Trajano, favoráveis. DA pág. 20  

16/05/2008 - PRONTO PARA A ORDEM DO DIA  

18/08/2009 - Publicado despacho: junte-se ao PL nº 1118/07 o PL nº 436/08, nos termos do artigo 179, 
parágrafo único da XIII CRI. (DA p.29)  

18/08/2009 - Anexado o Projeto de lei 436/2008.  

12/06/2013 - 18ª Sessão Extraordinária - Prejudicado o Projeto em virtude da aprovação do Projeto de Lei 
nº 436 de 2008.  

14/06/2013 - Publicado despacho: Prejudicados os Projetos de lei nºs 187/2000, 488/2007 e 1118/2007, nos 
termos do artigo 178, III, da “XIV CRI”. Desentranhe-se, para tramitação autônoma, o Projeto 
de lei nº 436/2008, anexado ao Projeto de lei nº 1118/2007. Arquivem-se os projetos de lei nº 
187/2000, 488/2007 e 1118/2007 após desentranhamento. (DA. pág. 16) 

 

 


