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PARECER Nº      DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0523/10.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Francisco Chagas, que 
visa proibir a disponibilização de sacolas feitas de plástico convencional em 
supermercados e outros estabelecimentos de comércio, com mais de 04 (quatro) 
caixas registradoras, produzidas em desconformidade das especificações 
estabelecidas pela Norma nº 14.937 da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas.  
Segundo a propositura, ainda, fica também proibida no Município de São Paulo a 
disponibilização de sacolas feitas de plástico biodegradável em supermercados e 
outros estabelecimentos de comércio, com mais de 04 (quatro) caixas 
registradoras, produzidas em desconformidade das especificações estabelecidas 
pela Norma nº 15.448-2 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.  
De acordo com justificativa apresentada, “este projeto de lei tem como objetivo 
preservar um meio ambiente saudável, promovendo uma drástica redução do 
número de sacolas utilizadas pelos consumidores, mas também protegendo o 
direito e o interesse dos cidadãos de disporem de um meio prático e seguro para 
fazer o transporte das mercadorias que compram”.  
Vê-se, portanto, que a propositura versa sobre direito ambiental, bem como sobre 
direito do consumidor.  
O projeto merece prosseguir em tramitação, eis que elaborado no exercício da 
competência legislativa desta Casa.  
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.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se, não aquele 
interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de 
modo mais direto e imediato (in Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, 
Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841).  
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”.  
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;”  
Já no artigo 181 da Lei Maior Local vislumbra-se a diretriz traçada ao Poder Público 
para que elabore uma política de cunho participativo de proteção ao meio 
ambiente:  
“Art. 181. O Município, mediante lei, organizará, assegurada a participação da 
sociedade, sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e 



desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para 
coordenar, fiscalizar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta, no que respeita a:  
I - formulação de política municipal de proteção ao meio ambiente;  
...  
IV – conscientização e educação ambiental e divulgação obrigatória de todas as 
informações disponíveis sobre o controle do meio ambiente;”  
Quanto às implicações a respeito do direito do consumidor, apesar do art. 24 da 
Carta Magna estabelecer como competência concorrente da União, Estados e do 
Distrito Federal legislar sobre produção e consumo (inciso V), o art. 30, II, da 
mesma Lei Suprema atribui competência aos Municípios para suplementar a 
legislação federal e estadual no que couber.  
Foi no exercício dessa competência que a Lei Orgânica do Município assim dispôs:  
“Art. 160. O Poder Municipal disciplinará as atividades econômicas desenvolvidas 
em seu território, cabendo-lhe, quanto aos estabelecimentos comerciais, 
industriais, de serviços e similares, dentre outras, as seguintes atribuições:  
(....)  
II – fixar horários e condições de funcionamento;  
III – fiscalizar as suas atividades de maneira a garantir que não se tornem 
prejudiciais ao meio ambiente e ao bem estar da população;  
IV – estabelecer penalidades e aplicá-las aos infratores;  
V – regulamentar a afixação de cartazes, anúncios e demais instrumentos de 
publicidade;”  
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 55, autorizou expressamente os 
Municípios, com base no interesse local que a matéria apresenta, a atuarem no 
campo de defesa do consumidor, assim dispondo:  
“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas 
suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão norma relativas à 
produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.  
§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e 
controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e 
serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, 
da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas 
que se fizerem necessárias.”  
Portanto, com vistas à defesa da vida, da saúde, da segurança, da informação e do 
bem estar do consumidor, pode o Município regrar e controlar a atividade 
econômica exercida em seu território.  
Vale destacar que, em nosso entender, o presente projeto não extrapolou o 
interesse peculiar do Município, pois, segundo o entendimento mais recente do 
Supremo Tribunal Federal, não invadem a competência federal as normas editadas 
pelo Município que protejam mais eficazmente o direito do consumidor, o meio 
ambiente e a saúde pública, matérias estas inseridas na competência legislativa de 
todos os entes federativos, conforme ilustram os segmentos abaixo:  
“Não há usurpação de competência da União para legislar sobre direito comercial e 
comércio interestadual porque o ato normativo impugnado buscou, tão somente, 
assegurar a proteção ao consumidor.  
Precedente deste Tribunal (ADI 1.980, Rel. Min. Sydney Sanches) no sentido de 
que não invade esfera de competência da União, para legislar sobre normas gerais, 
lei paranaense que assegura ao consumidor o direito de obter informações sobre 
produtos combustíveis.” (ADI nº 2.832-4/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)  
“Em matéria de proteção à saúde e de defesa do meio ambiente, a competência 
legislativa é concorrente, a teor do art. 24, VI e XII, da Constituição.  
De outro lado, também, a defesa da saúde, conforme estabelece o art. 196 da 
Carta Magna é competência do Estado genericamente compreendido. Portanto, não 
é apenas da União, mas também dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos 
Municípios.  
...  



Por fim, como bem ressaltei, em voto oral, quando do julgamento da ADI 3.937-
MC/SP, Rel. Min. Marco Aurélio,  
‘tenho defendido, não apenas em sede acadêmica, mas também em algumas 
decisões que proferi já na Corte Estadual a qual pertenci, como também tive 
oportunidade de manifestar esse entendimento nesta Suprema Corte, no sentido de 
que, em matéria de proteção do meio ambiente e em matéria de defesa da saúde 
pública, nada impede que a legislação estadual e a legislação municipal sejam mais 
restritivas do que a legislação da União e a legislação do próprio Estado, em se 
tratando dos municípios’”. (ADPF nº 109, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. DJ 
22/04/2009, grifamos).  
Nada obsta, portanto, que a Câmara Municipal legisle sobre a disponibilização de 
sacolas plásticas no Município de São Paulo, no exercício da proteção do meio 
ambiente e do consumidor.  
Acresça-se a todo o supraexposto o fato de o projeto em análise também encontrar 
seu fundamento no poder de polícia administrativa do Município, cuja definição nos 
é dada pelo art. 78 do Código Tributário Nacional:  
“Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção 
de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à 
ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, 
à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos.”  
Na espécie, se trata especificamente do exercício do poder de polícia das atividades 
urbanas em geral, que consoante preleciona Hely Lopes Meirelles, “(...) é inerente 
ao Município para a ordenação da vida urbana, nas suas exigências de segurança, 
higiene, sossego e bem-estar da coletividade. Por isso, a jurisprudência tem 
consagrado reiteradamente a validade de tal regulamentação e das respectivas 
sanções como legítima expressão do interesse local.” (In, Direito Municipal 
Brasileiro. 16ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 516.)  
Ressalte-se, ainda, que a propositura encontra-se alinhada com a Política de 
Mudança do Clima no Município, instituída pela Lei nº 14.933, de 05 de junho de 
2009, que dispõe no art. 11 ser dever do Poder Público Municipal e do setor privado 
o desestímulo ao uso de sacolas plásticas ou não-biodegradáveis, bem como de 
embalagens excessivas ou desnecessárias.  
É manifesto, pois, o interesse público a ser tutelado sob o fundamento do latente 
interesse local combinado com o poder de polícia do Estado.  
Nem mesmo a recente decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo em face da Lei Municipal nº 15.374/11 (lei esta que dispõe sobre a 
proibição de distribuição gratuita ou venda de sacolas plásticas a consumidores em 
todos os estabelecimentos comerciais do Município de São Paulo), nos autos da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0121.480-62.2011.8.26.000 ajuizada pelo 
Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo, teria o condão 
de obstar o processamento do presente projeto.  
Isto porque, além de tratar-se apenas de uma decisão liminar, na qual a análise 
judicial não esgota o mérito da discussão, a mencionada Lei nº 15.374/11 trata de 
forma diversa a proibição às sacolas plásticas, vedando plenamente sua 
distribuição, enquanto o presente projeto de lei permite a utilização parcial das 
sacolas, desde que ditas sacolas sejam confeccionadas dentro do padrão estatuído 
pelas normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.  
Mais ainda: estabelecimentos comerciais de menor porte, com menos de 04 
(quatro) caixas registradoras, de acordo com o projeto ora em análise, não seriam 
atingidos pela restrição e poderiam disponibilizar sacolas plásticas 
indiscriminadamente, já que, por se tratar de um pequeno estabelecimento 
comercial, não geraria grande impacto ambiental.  
Logo, por versar sobre a questão das sacolas plásticas de forma diversa da Lei nº 
15.374/11, na hipótese de aprovação do presente projeto legal, a mencionada Lei 



ficará implicitamente revogada e a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que sobre 
ela recai, restará extinta por falta de objeto.  
Cumpre esclarecer, no entanto, sobre a impossibilidade de aplicação das sanções 
previstas no Código de Defesa do Consumidor, que possui sistemática própria e se 
aplica apenas aos casos em que o objeto principal, e não reflexo, da relação é o 
consumo, como não é o presente caso em que a razão principal do projeto é a 
proteção ao meio ambiente.  
Com efeito, o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, prevê variadas 
sanções àquele que infringe as normas de defesa do consumidor, como multa, 
apreensão do produto, inutilização do produto, cassação de registro e outras, sendo 
a pena de multa graduada de acordo com a gravidade da infração, com a vantagem 
auferida e a condição econômica do infrator.  
Vê-se que tais sanções tem caráter estritamente econômico e se referem às lesões 
à ordem econômica na qual se inserem as relações de consumo. Em outra esteira, 
as infrações ao meio ambiente possuem sistemática própria, com os princípios 
jurídicos que lhe são inerentes, pois, a questão ambiental afeta “a sanidade do 
ambiente em sua dimensão global, visando à sua sustentabilidade para as 
presentes e futuras gerações” (In, MILARÉ, Édis. Direito do ambiente.São Paulo: 
RT, 2001. p. 109), questão esta que é objeto fim do presente projeto.  
Neste sentido, as sanções que tem como referência a questão ambiental devem 
impor ao infrator tanto o dever de arcar com as despesas de prevenção do dano, 
quanto a de reparação do mesmo, incluindo, assim, os custos da proteção 
ambiental. Assim, com objetivo de adequar as sanções previstas no projeto à 
realidade jurídica de seu objeto foi proposta a alteração do art. 12, para aplicar a 
Lei Federal nº 9.605 de fevereiro de 1998 que prevê as sanções administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.  
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.  
Deverão ser convocadas durante a tramitação do projeto pelo menos 02 (duas) 
audiências públicas, nos termos do art. 41, inciso VIII, da Lei Orgânica.  
Ante o exposto, somos  
PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.  
Ressaltamos, todavia, a necessidade da apresentação de um substitutivo para 
adequar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa, bem como para 
retirar a função fiscalizadora atribuída à Secretaria Municipal do Verde e Meio 
Ambiente, presente no art. 15 da propositura, pelo fato de isso implicar em matéria 
de organização administrativa, a qual é de competência exclusiva do Poder 
Executivo, violando, a propositura, dessa forma, o princípio da harmonia e 
independência entre os Poderes, contemplado na Constituição Federal (art. 2º), na 
Constituição Estadual (art. 5º) e contemplado também na Lei Orgânica do Município 
(art. 6º).  
Além disso, note-se que o art. 11 da proposta estabelece sanção apenas para o 
descumprimento do disposto nos arts. 1º e 2º.  
Dessa forma, necessário se faz apresentar o presente substitutivo:  
 
 
SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0523/10  
Dispõe sobre o uso de sacolas descartáveis em todos os estabelecimentos 
comerciais do Município de São Paulo e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica proibida, no Município de São Paulo, a disponibilização de sacolas feitas 
de plástico convencional em supermercados e outros estabelecimentos de 
comércio, com mais de 04 (quatro) caixas registradoras, produzidas em 
desconformidade das especificações estabelecidas pela Norma nº 14.937 da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas.  



Parágrafo único. As sacolas plásticas elaboradas com plástico convencional deverão 
observar espessura mínima determinada em norma técnica da ABNT e indicar, em 
quilogramas, a respectiva capacidade de carga.  
Art. 2º Fica também proibida no Município, a disponibilização de sacolas feitas de 
plástico biodegradável em supermercados e outros estabelecimentos comerciais, 
com mais de 4 (quatro) caixas registradoras, produzidas em desconformidade com 
as especificações estabelecidas pela norma nº 15.448-2 da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas.  
Parágrafo único. As sacolas plásticas elaboradas com plástico biodegradável 
deverão obedecer a espessura mínima determinada em norma técnica da ABNT e 
indicar, em quilogramas, a respectiva capacidade de carga.  
Art. 3º Os estabelecimentos comerciais devem estimular o uso de sacolas 
reutilizáveis.  
Art. 4º Os estabelecimentos comerciais que se enquadram no disposto da presente 
Lei, ficam obrigados a fixar placas informativas com as dimensões de 40 cm x 40 
cm junto aos caixas e locais de embalagem de produtos, informando sobre a 
importância da reciclagem de materiais e proteção do meio ambiente.  
Art. 5º Os hipermercados, supermercados, estabelecimentos comerciais 
atacadistas, “Shopping Centers” e demais estabelecimentos de comércio, com mais 
de 04 (quatro) caixas registradoras, estabelecidos e em operação no Município, 
deverão disponibilizar áreas adequadas para recepção de material plástico e sacolas 
plásticas para reciclagem, decorrentes de suas atividades.  
Art. 6º As áreas dos estabelecimentos referidas no artigo anterior, deverão possuir 
as dimensões adequadas ao volume de material plástico produzido, em decorrência 
do tipo de operação comercial desenvolvida no local e para recebimento das sacolas 
plásticas fornecidas aos consumidores e devolvidas para reciclagem.  
Art. 7º Os espaços reservados à recepção do material plástico e das sacolas 
plásticas, destinados à reciclagem, devem ser localizados em pontos de fácil acesso 
aos clientes e consumidores dos estabelecimentos e identificados de forma 
adequada.  
Art. 8º Os estabelecimentos comerciais poderão destinar o material plástico e as 
sacolas plásticas depositados nas suas respectivas áreas de recepção, para as 
cooperativas de coleta de materiais recicláveis, regularmente instaladas e em 
operação no Município.  
Art. 9º O disposto nesta Lei se aplica:  
I - em 06 (seis) meses para as redes de estabelecimentos comerciais que tenham 
mais de 20 lojas no Município;  
II - em 06 (seis) meses para os conjuntos comerciais (tipo “Shopping Center”) que 
tenham mais de 20 lojas naquele endereço;  
III - em 01 (um) ano para as redes de estabelecimentos comerciais que tenham 
mais de 10 lojas no Município;  
IV - em 01 (um) ano para os conjuntos comerciais (tipo “Shopping Center”) que 
tenham mais de 10 lojas naquele endereço;  
V - em 02 (dois) anos para os demais estabelecimentos comerciais no Município;  
VI - em 04 (quatro) anos para as feiras livres no Município, com regulamentação 
própria que será feita pelo Executivo.  
Art. 10. As empresas fabricantes e distribuidoras de sacolas plásticas previstas 
nesta Lei, bem como os estabelecimentos comerciais que as utilizam, ficam 
proibidos de inserir nestas embalagens a rotulagem “degradáveis”, assim como as 
terminologias oxidegradáveis, oxibiodegradáveis, foto-degradáveis e 
biodegradáveis, nem mensagens que indiquem suposta vantagem ecológica de tais 
produtos.  
Art. 11. Esta Lei não se aplica às embalagens originais das mercadorias.  
Art. 12. O descumprimento das disposições contidas nesta Lei sujeitará o infrator às 
penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.  
Art. 13. Aos infratores desta Lei, com exceção dos artigos 1º e 2º, será aplicada 
multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), dobrada em caso de reincidência.  



Parágrafo único. O valor da multa referida no “caput” deste artigo será corrigido 
anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou por outro índice que vier a substituí-
lo.  
Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 90 
(noventa) dias contados da data de sua publicação.  
Art. 15.  As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
07.03.2012.  
Celso Jatene - PTB  
Dalton Silvano - PV  
Floriano Pesaro - PSDB  
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Marco Aurélio Cunha - PSD  
Quito Formiga – PR  
 


