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PARECER Nº 165/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 0606/2011. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas (PT), dispõe 

sobre a proibição do uso de caixas de papelão usadas para embalar compras nos 
estabelecimentos comerciais do varejo e supermercados no Município de São Paulo. 

De acordo com a propositura fica proibida no âmbito do Município de São Paulo a 
utilização de caixas de papelão usadas para embalar compras em mercados, mercearias, 
quitandas, supermercados, hipermercados, açougues, bares, restaurantes, padarias, 
congêneres e todo e qualquer estabelecimento comercial do Município de São Paulo. 

A empresa que violar ou, de qualquer forma, concorrer para violação do disposto nesta 
lei estará sujeita à advertência, multa pecuniária ou suspensão das atividades. 

Em que pese a meritória iniciativa do nobre parlamentar autor da propositura, somos de 
parecer CONTRÁRIO à aprovação do projeto de lei tendo em vista que o reaproveitamento das 
embalagens de papelão deve ficar a critério do consumidor e em face de considerarmos a 
existência  e funcionamento de uma estrutura logística e de reciclagem desse material que de 
alguma forma tem dado destinação satisfatória para o descartável. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 25/02/2015 

Senival Moura (PT) - Presidente 

Coronel Telhada (PSDB) 

Atílio Francisco (PRB) 

Marco Aurélio Cunha (PSD) - Relator 

VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 0606/2011. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas (PT), dispõe 

sobre a proibição do uso de caixas de papelão usadas para embalar compras nos 
estabelecimentos comerciais do varejo e supermercados no Município de São Paulo. 

De acordo com a propositura fica proibida no âmbito do Município de São Paulo a 
utilização de caixas de papelão usadas para embalar compras em mercados, mercearias, 
quitandas, supermercados, hipermercados, açougues, bares, restaurantes, padarias, 
congêneres e todo e qualquer estabelecimento comercial do Município de São Paulo. 

A empresa que violar ou, de qualquer forma, concorrer para violação do disposto nesta 
lei estará sujeita à advertência, multa pecuniária ou suspensão das atividades. 

Depreende-se da justificativa do autor que a reutilização de caixas de papelão 
representa é um elevado risco à saúde pública, pois estudos científicos mostram que, com 
relação à contaminação por bactérias, as caixas de papelão apresentam maior quantidade de 
bactérias quando comparadas com outras possibilidades de transporte de mercadorias, como 
as sacolas plásticas ou de pano. 
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Acrescenta ainda que além da séria questão de saúde envolvida na utilização de 
caixas de papelão, outro ponto relevante é o fato de que os estabelecimentos comerciais são 
responsáveis pelo gerenciamento e destinação adequada dos resíduos sólidos gerados pelas 
suas atividades, e fornecendo para os consumidores as caixas de papelão para reutilização, os 
supermercados estão repassando diretamente para o consumidor tal responsabilidade, 
livrando-se do referido encargo. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa posicionou-se pela 
legalidade mediante a apresentação de um substitutivo, visando adequar a propositura à 
melhor técnica de elaboração legislativa, fixar multa em reais e substituir a sanção de 
fechamento definitivo do estabelecimento pela suspensão do exercício da atividade por 30 
(trinta) dias em atenção ao princípio da proporcionalidade. 

Em face do exposto e considerando o relevante interesse público, somos favoráveis à 
aprovação do projeto, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 25/02/2015 

Senival Moura (PT) - Presidente - Contrário 

Coronel Telhada (PSDB) - Contrário 

Atílio Francisco (PRB) - Contrário 

Marco Aurélio Cunha (PSD) - Contrário 

Vavá (PT) - Relator 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/02/2015, p. 79 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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