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PARECER Nº 1702/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0299/19 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que dispõe 
sobre a substituição das embalagens de isopor e de plástico por bioembalagens produzidas a 
partir de biomassa de mandioca e fibras naturais ou resíduos agroindustriais, e dá outras 
providências. 

Conforme o projeto, ficam sujeitos ao cumprimento da lei, todos os estabelecimentos 
abertos ao público que façam uso de embalagens de plástico ou isopor, sendo que a 
substituição das embalagens plásticas e de isopor em todos os ramos da indústria e do 
comércio deverá se dar em sua totalidade no prazo de cinco anos. 

Ademais, toda empresa que se dispuser a industrializar as bioembalagens em 
processo 100% (cem por cento) sustentável, sem a geração de qualquer resíduo, receberá 
incentivo fiscal (isenção), a ser regulamentada por lei própria, bem como todo produtor de 
matéria-prima de bioembalagem terá redução do valor de imposto municipal. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto merece prosperar, como veremos a 
seguir. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro 
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

Ademais, consoante o disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no 
artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

No que se refere à proteção do meio ambiente, é cediço que o Município detém 
competência legislativa suplementar para legislar sobre o tema, com respaldo no artigo 30, II, 
da Constituição Federal. 

Não bastasse, o artigo 23, VI, da Constituição Federal determina que é competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente 
e combater a poluição em qualquer de suas formas. Nesse sentido, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu, recentemente, que o Município tem competência para legislar sobre meio 
ambiente e controle da poluição, quando se tratar de interesse local (RE 194.704/MG). 

Atenta a tal panorama, a Lei Orgânica do Município de São Paulo também prevê o 
poder-dever do Município de zelar pelo meio ambiente: 

Art. 7º. É dever do Poder Municipal, em cooperação com a União, o Estado e com 
outros Municípios, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos, difusos e 
sociais estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição Estadual, e daqueles 
inerentes às condições de vida na cidade, inseridos nas competências municipais específicas, 
em especial no que respeita a: 

I  meio ambiente humanizado, sadio e ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo, para as presentes e futuras gerações; 

In casu, o interesse público a ser tutelado é interesse local, a ser protegido nos limites 
do poder de polícia da Administração Pública. 
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Como exemplo, poder-se-ia lembrar que o Supremo Tribunal Federal, a respeito da Lei 
Municipal nº 15.374/11, que dispunha sobre a restrição de distribuição de sacolas plásticas nos 
supermercados, consolidou o entendimento de que não é vedado aos municípios legislar de 
forma a suplementar a legislação federal com relação à proteção ambiental. 

Sendo assim, ficou assentado que o município pode proibir que os estabelecimentos 
comerciais distribuam sacolas plásticas aos consumidores, com fundamento no interesse local 
e na proteção ao meio ambiente. É o que se depreende do respectivo acórdão, prolatado no 
Recurso Extraordinário nº 901.444, cujo Relator foi o Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 
19/09/2016, publicado em 22/09/2016, cujo excerto transcrevemos: 

EMENTA Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 15.374/2011, do Município de 
São Paulo, que proíbe o fornecimento de sacolas plásticas pelo comércio fora das situações 
nela indicadas. Preliminares de inépcia da petição inicial e de impossibilidade jurídica do 
pedido afastadas. Exame da conveniência da proibição que foge do âmbito da atuação judicial. 
Alegação de ofensa à competência privativa da União e Estados para dispor sobre meio 
ambiente. Diploma que, no entanto, não instituiu norma jurídica sobre meio ambiente, apenas 
dispôs sobre prática destinada a preservá-lo, nos limites do interesse local e exatamente como 
lhe cabia em atenção à disciplina constitucional previamente traçada e a Política de Meio 
Ambiente. Ação improcedente. (TJ SP. ADI 0121480-62.2011.8.26.0000, J.09.10.2014) 

Quanto à alegada ofensa ao princípio da liberdade econômica (art. 170, parágrafo 
único, da Constituição), esta Corte já decidiu que se trata de preceito constitucional que deve 
ser efetivado em harmonia com a proteção ao meio ambiente. 

(...) 

Assim, não merece reparos a conclusão do Tribunal de origem acerca da 
constitucionalidade de lei municipal que, ao dispor sobre interesse local de proteção ao meio 
ambiente, proibiu os estabelecimentos comerciais de distribuírem sacolas plásticas aos 
consumidores, por considerar que a limitação não vai de encontro com a legislação federal e 
estadual sobre a matéria. (RE 901.444/SP, J. 19.07.2016) 

Nesta toada, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei n° 241/2018, convertido na 
Lei n°17.123, 25 de junho de 2019 para dispor sobre a proibição de fornecimento de canudos 
confeccionados em material plástico, no exercício da competência legislativa para a proteção 
do meio ambiente. No mesmo sentido, o projeto de lei n° 631/2018 foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aguardando a sanção do Governador do 
Estado. 

Com efeito, o simples fato de a produção de determinado produto ser regulamentada 
em norma federal, ou possuir normatização para a indústria expedida pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas  ABNT, não impede que o ente federado restrinja o seu uso, por 
razões ambientais ou de proteção à saúde do consumidor. 

Ressalte-se que cabe às Comissões de mérito estabelecer o devido juízo de valor 
sobre os aspectos ligados à conveniência da proposta, notadamente no que tange à 
adequação técnica da utilização das matérias-primas previstas pelo projeto. 

Por fim, versando o projeto de lei sobre Política Municipal de Meio Ambiente, é 
obrigatória a convocação de, pelo menos, duas audiências públicas durante a sua tramitação 
pela Câmara, nos termos do artigo 41, inciso VIII, da nossa Lei Orgânica. 

Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE, nos termos do substitutivo que ora se 
apresenta, a fim de dar a melhor forma a sua redação, nos termos da Lei Complementar nº 95, 
de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação 
das leis; bem como para excluir o art. 3°, que visa impor a substituição das embalagens 
plásticas e de isopor pelas indústrias cuja produção é voltada à distribuição ao comércio, tendo 
em vista que o tema merece tratamento nacional, nos termos do art. 22, inciso I, da 
Constituição Federal, que reserva à União a competência para legislar sobre direito comercial; 
e para alterar a redação do art. 7°, tendo em vista que a Constituição Federal (art. 7°, inciso IV) 
veda a utilização do salário mínimo como indexador para quaisquer fins. 
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SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0299/19 

Dispõe sobre a substituição, pelos estabelecimentos comerciais, das embalagens de 
isopor e de plástico, bem como dos produtos de plástico de uso único por bioembalagens e 
produtos produzidos a partir de biomassa de mandioca e fibras naturais e/ou resíduos 
agroindustriais, no âmbito do Município de São Paulo. 

Art. 1º Esta lei dispõe sobre a substituição, pelos estabelecimentos comerciais, de 
embalagens convencionais, como as de isopor e de plástico, bem como dos produtos de 
plástico de uso único como talheres, hastes flexíveis, canudos, agitadores de bebidas, varas 
para balões, recipientes para alimentos e bebidas, por bioembalagens e produtos produzidos a 
partir de biomassa de mandioca e fibras naturais e/ou resíduos agroindustriais, por meio de um 
processo limpo e sustentável. 

Parágrafo único. A substituição prevista no caput deverá ocorrer de forma gradual, 
sendo implementada em sua totalidade no prazo de cinco anos a contar da publicação desta 
Lei. 

Art. 2º As empresas que se dispuserem a industrializar as bioembalagens em processo 
100% (cem por cento) sustentável, sem a geração de qualquer resíduo, terão incentivos 
municipais, por meio de isenções, que serão regulamentadas por lei própria. 

Art. 3º A matéria-prima das bioembalagens será composta de fécula de mandioca, 
água, fibras naturais ou resíduos agroindustriais, tais como bambu ou serragem de cana-de- 
açúcar, a depender do uso a que se destinam. 

Art. 4º Na hipótese de descumprimento desta lei será aplicada multa no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais). 

§ 1º Os infratores suportarão também os custos relativos ao recolhimento dos resíduos 
contidos nas embalagens e produtos de uso não permitido. 

§ 2º O valor da multa de que trata o caput será atualizado anualmente pela variação do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste 
índice, será adotado outro criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder 
aquisitivo da moeda. 

Art. 5º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 25/09/2019. 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PL) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Fábio Riva (PSDB) 

Reis (PT) - Relator 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/09/2019, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


