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PROJETO DE LEI, Nº 119 DE 2013 
Autor: Campos Machado 

 

Dispõe sobre a proibição da fabricação de bebidas sem álcool, 
desde que acondicionadas em recipientes que imitam bebidas 
alcoólicas espumantes e que tenham como público alvo 
crianças e adolescentes.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica proibida, em todo o Estado de São Paulo, a fabricação e comercialização de toda e qualquer 
bebida sem álcool, desde que acondicionada em recipiente que imite bebida espumante e que tenha como 
público alvo crianças e adolescentes. 

Artigo 2º - O não cumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções 
de natureza civil e criminal, aplicáveis à espécie. 

Artigo 3º - Caberá ao Poder Executivo, através de decreto, editar as normas complementares a fiel 
cumprimento desta lei. 

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

 

 

Justificativa: 
 

Empresas fabricantes de bebidas estão colocando no mercado bebidas gaseificadas sem álcool, 
acondicionadas em recipientes que imitam o tradicional “champagne” ou outras bebidas espumantes, e que 
tenham o público alvo crianças e adolescentes. 

Ao disponibilizar um produto para o público infanto-juvenil e fazer analogia àquele que contêm álcool, 
destinado aos adultos, acaba-se induzindo crianças e adolescentes ao consumo do álcool ajudando, dessa 
maneira, a formar, precocemente, futuros consumidores de bebidas alcoólicas. 

Casos semelhantes, como os cigarros de chocolate e armas de fogo de brinquedo, foram retirados do 
mercado há vários anos por estimular o consumo indevido. 

Considerações de especialistas na área da Psicologia entendem que incentivar o consumo de produtos 
próximos da realidade adulta cria uma necessidade que a criança não tem. 

Os estudos técnicos desenvolvidos pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, utilizados para 
fundamentar a Lei estadual nº 14.592, de 2.011, que “proíbe vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o 
consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de idade, e dá 
providências correlatas” demonstram que a “probabilidade de males ligados ao consumo de bebidas 
alcoólicas na vida adulta é cerca de 50% mais alta para pessoas que começaram a beber antes dos quinze 
anos de idade, em comparação com os que optam pela abstinência até os 18 anos ou mais. 

Os mesmos estudos indicam que há uma importante mudança cultural e comportamental entre gerações, e 
a sociedade tornou-se mais permissiva com a multiplicação de oferta de tipos, tamanhos e preços de 
bebidas e da sua promoção mais sofisticada e envolvente na mídia. 

Dessa forma, demonstrada a relevância da matéria tratada nesta proposição, solicitamos o apoio dos 
nobres parlamentares para sua aprovação. 

 

Sala das Sessões, em 13-3-2013. 

a) Campos Machado - PTB 
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Informações complementares: 
 

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

http://www.al.sp.gov.br/propositura?id=1120494 

Ementa - Dispõe sobre a proibição da fabricação de bebidas sem álcool, desde que acondicionadas em 
recipientes que imitam bebidas alcoólicas espumantes e que tenham como público alvo crianças e 
adolescentes. 

Indexação - Adolescentes, Bebidas, Bebidas Alcoólicas, Crianças, Espumantes, Fabricação, Imitação, 
Proibição, Público, Sem Alcóol. 

Regime - Tramitação Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

15/03/2013 - Publicado no Diário da Assembleia, página 10 em 15/03/2013. 

18/03/2013 - Pauta de 1ª sessão.  

19/03/2013 - Pauta de 2ª sessão.  

20/03/2013 - Pauta de 3ª sessão.  

21/03/2013 - Pauta de 4ª sessão.  

22/03/2013 - Pauta de 5ª sessão.  
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PROJETO DE LEI, Nº 491 DE 2012 
Autor: André Soares 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de acomodação, em um 
mesmo local ou gôndola, de todos os produtos alimentícios 
especialmente elaborados sem a utilização de glúten.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º. Os supermercados, hipermercados e congêneres, localizados no Estado de São Paulo, deverão 
expor aos consumidores, em um mesmo local ou gôndola, todos os produtos alimentícios especialmente 
elaborados sem a utilização de glúten. 

Artigo 2º. A infração às disposições da presente Lei acarretará ao responsável infrator as sanções previstas 
no artigo 56 da Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, 
aplicáveis na forma de seus artigos 57 a 60. 

Artigo 3°. Ulterior disposição regulamentar desta L ei definirá o detalhamento técnico de sua execução. 

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

Artigo 5º. Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Inicialmente, verifica-se que conforme o artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição Federal, competem aos 
Estados legislar sobre assuntos referentes à produção e ao consumo, bem como responsabilidade por 
danos causados ao consumidor. Assim, com base nas premissas aqui emitidas, também cabe ao Estado 
legislar sobre a matéria que ora se discute. 

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da constitucionalidade de Lei estadual 
que determina aos supermercados e hipermercados que concentrem em um mesmo local ou gôndola todos 
os produtos alimentícios elaborados sem a utilização de glúten. Nesse sentido: 

"Lei 12.385/2002 do Estado de Santa Catarina, que cria o programa de assistência às pessoas portadoras 
da doença celíaca e altera as atribuições de secretarias estaduais. (...) A natureza das disposições 
concernentes a incentivos fiscais e determinação para que os supermercados e hipermercados concentrem 
em um mesmo local ou gôndola todos os produtos alimentícios elaborados sem a utilização de glúten não 
interferem na função administrativa do Poder Executivo local. A forma de apresentação dos produtos 
elaborados sem a utilização de glúten está relacionada com a competência concorrente do Estado para 
legislar sobre consumo, proteção e defesa da saúde. Art. 24, V e XII, da CR. Precedentes." (ADI 2.730, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, julgamento em 5-5-2010, Plenário, DJE de 28-5-2010.) 

Além disso, cumpre salientar que o mesmo artigo 24 da Carta da República preconiza que os Estados têm 
competência legiferante sobre a proteção e defesa da saúde (inciso XII). 

Tanto que a Carta Bandeirante (artigo 219, itens 1 e 4) é clara no sentido de preconizar que a saúde é 
direito de todos e dever do Estado, sendo que o Poder Público Estadual tem a função de garantir o bem-
estar do indivíduo, mediante a adoção de políticas públicas que promovam a redução do risco de doenças e 
outros agravos. Assim, com base em todas as premissas aqui emitidas, cabe ao Estado legislar sobre a 
matéria que ora se discute. 

Segundo o Ministério da Saúde, a doença celíaca (DC) é causada pela intolerância permanente ao glúten, 
principal fração protéica presente no trigo, no centeio, na cevada e na aveia. Em sua forma clássica, pode 
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causar diarréia crônica, hemorragia, perda de peso, vômitos e anemia, podendo, se não tratada, levar à 
morte. 

Estudos têm demonstrado que a DC é mais freqüente do que se pensava, porém, a doença ainda continua 
sendo subestimada. 

A falta de informação e a dificuldade para o diagnóstico prejudicam a adesão ao tratamento e limitam as 
possibilidades de melhora do quadro clínico. Pesquisas revelam que a doença atinge pessoas de todas as 
idades, mas compromete principalmente crianças de 6 meses a 5 anos de idade. 

O tratamento da DC consiste em dieta sem glúten, devendo- se, portanto, excluir da alimentação tudo o que 
contenha trigo, centeio, cevada e aveia, por toda a vida. 

É por tudo isso que apresentamos o presente projeto de lei. 

A proposta obriga supermercado, hipermercados e congêneres, localizados no Estado de São Paulo, a 
expor aos consumidores, em um mesmo local ou gôndola, todos os produtos alimentícios especialmente 
elaborados sem a utilização de glúten. Tal medida não facilitará apenas o consumo de alimentos por 
aqueles diagnosticados com a doença celíaca, evitando situações de risco, mas também será responsável 
por simplificar a fiscalização do consumidor aos produtos colocados no mercado. 

Assim sendo, ante a motivação exposta, pedimos o voto favorável dos Nobres Membros desta Assembléia, 
por se tratar de medida de relevante interesse público. 

 

Sala das Sessões, em 01/08/2012 

André Soares – 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/propositura?id=1090437 

Ementa - Dispõe sobre a obrigatoriedade de acomodação, em um mesmo local ou gôndola, de todos os 
produtos alimentícios especialmente elaborados sem a utilização de glúten.  

Indexação  - Acondicionamento de Alimentos, Alimentos Sem Gluten, Comércio Alimentício, Exposição do 
Produto, Produtos Alimentícios Sem Glúten, Supermercados 

Regime - Tramitação Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

07/08/2012 - Publicado no Diário da Assembleia, página 19 em 07/08/2012  

08/08/2012 - Pauta de 1ª sessão.  

09/08/2012 - Pauta de 2ª sessão.  

13/08/2012 - Pauta de 3ª sessão.  

14/08/2012 - Pauta de 4ª sessão.  

15/08/2012 - Pauta de 5ª sessão.  

17/08/2012 - 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. 
CFOP - Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento.  
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20/08/2012 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação  

21/08/2012 - Distribuído ao Deputado Antonio Salim Curiati  

06/09/2012 - Recebido do relator, Deputado Antonio Salim Curiati, pela Comissão de Constituição Justiça e 
Redação, com voto favorável  

12/09/2012 - Aprovado como parecer o voto do Deputado Antonio Salim Curiati, favorável  

17/09/2012 - Entrada na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da 
Participação e das Questões Sociais  

11/12/2012 - Distribuído ao Deputado Gilmaci Santos  

19/03/2013 - Recebido do relator, Deputado Gilmaci Santos, pela Comissão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, com voto favorável  
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PROJETO DE LEI, Nº 1.096 DE 2011 
Autor: Alex Manente 

 

 

Proíbe a venda de alimentos acompanhados de brindes ou 
brinquedos no Estado de São Paulo. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica proibida a venda de alimentos acompanhados de brindes ou brinquedos de qualquer tipo no 
Estado de São Paulo. 

Parágrafo único: Em caso de desobediência, o estabelecimento fica sujeito as penalidades do artigo 56 da 
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (CD C). 

Artigo 2 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua  publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

As promoções das redes de "fast food" vendem lanches junto com brinquedos.  As promoções têm como 
publico alvo os consumidores infantis e associam personagens de desenhos animados aos lanches. 

O Código de Defesa do Consumidor-(CDC) proíbe o "uso profissional e calculado da fraqueza ou da 
ignorância do consumidor infantil".  Este público não completou sua formação crítica e não possui 
capacidade de distinção e de identificação do intuito lucrativo e  apelativo da promoção. 

De acordo com o Ministério Público Federal de São Paulo o Código reitera que a decisão de consumir 
alimentos deve ser tomada levando-se em conta a qualidade da mesma e não pode "ser ofuscada pelo 
impulso ou desejo de apropriação de um brinquedo ou objeto com apelo infantil". 

A atração do consumidor infantil pela avalanche de brinquedos retira fundamentalmente o aspecto crítico ou 
avaliativo sobre o que e porque comer. 

Na maioria das vezes a criança esta sem fome e deixa todo o conteúdo do lanche, outro aspecto importante 
é que a obesidade infantil tem se tornado um problema de saúde pública em vários países, inclusive o 
Brasil. O alimento acompanhado do brinquedo induz a criança a solicitar o lanche desnecessário. 

Uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor (Idea) e Instituto Alana mostram que os lanches que 
acompanham os brinquedos em cinco redes de fast-food podem conter ate 70% da quantidade de gordura 
saturada que uma criança pode ingerir por dia. O lanche do McDonald's que acompanha os brinquedos tem 
0,4g dessa gordura, o do Burguer King, 2g, e o do Bob's, 3,7g. A ingestão da gordura trans não é 
recomendada em nenhuma quantidade porque aumenta o colesterol. 

Assim, pelos motivos acima expostos, conto com o apoio de meus nobres pares para a aprovação deste 
projeto de lei. 

 

Sala das Sessões, em 22/11/2011 

 

a) Alex Manente - PPS 
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Informações complementares: 
 

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

http://www.al.sp.gov.br/propositura?id=1055544 

Ementa - Proíbe a venda de alimentos acompanhados de brindes ou brinquedos no Estado. 

Regime - Tramitação Ordinária 

Indexação -  Acompanhamento, Alimento, Alimento e Brinde, Alimento e Brinquedo, Brinde, Brinquedo, 
Código De Defesa Do Consumidor, Proibição, Venda, Venda Casada. 

 

 

Tramitação: 
 

24/11/2011 - Publicado no Diário da Assembleia, página 21 em 24/11/2011  

25/11/2011 - Pauta de 1ª sessão.  

28/11/2011 - Pauta de 2ª sessão.  

29/11/2011 - Pauta de 3ª sessão.  

30/11/2011 - Pauta de 4ª sessão.  

01/12/2011 - Pauta de 5ª sessão.  

04/02/2012 - Publicado despacho: Junte-se o Pl nº 1096/11 ao Pl nº 802/07, nos termos do artigo 179, da 
XIV CRI. (DA p. 14)  

04/02/2012 - PRONTO PARA A ORDEM DO DIA-Instrução completa por força da juntada, nos termos do 
artigo 179, § 2º da XIV CRI  

09/02/2012 - Anexado ao Projeto de lei 802/2007  

18/12/2012 - 58ª Sessão Extraordinária - Aprovado este Projeto, prejudicado o PL 802 de 2007. 

03/01/2013 - Desentranhado 

03/01/2013 - Em fase de elaboração de minuta de autógrafo. 

04/01/2013 - Publicado Despacho: Desentranhe-se, para tramitação autônoma, o Projeto de lei nº 
1096/2011 do Projeto de lei nº 802/2007, procedendo-se à juntada ao Projeto de lei nº 1096/2011 de cópias 
de fls. 6 verso, 7 f. e v., 8, 12, 13, 14 f. e v., 15, 16, 17, 18 f. e v. e cópia deste despacho. (DA p. 6) 

26/02/2013 - Recebido pelo Governador em: 26/02/2013 - prazo para sanção: 22/03/2013. 

27/02/2013 - Publicado Autógrafo nº 30.019. (DA p. 28) 

27/02/2013 - Aguardando Sanção 

20/03/2013 - Publicada Mensagem A-nº 62/13 de 19/03/13, do Senhor Governador do Estado de São Paulo, 
opondo veto total a este Pl. (DA p. 22) 
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PROJETO DE LEI, Nº 551 DE 2012 
Autor: Ulysses Tassinari 

 

Estabelece a divulgação do tempo de decomposição das 
embalagens plásticas produzidas no Estado de São Paulo.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Artigo 1º - Todas as embalagens de composição plástica no produzidas no Estado de São Paulo deverão 
indicar o tempo de decomposição de seu respectivo produto, bem como os danos causados ao meio 
ambiente. 

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

O plástico é um material relativamente novo na natureza, tendo sido criado em 1962 pelo britânico 
Alexandre Parkes. Composto por milhares de átomos de carbono e hidrogênio apresenta ligações muito 
estáveis, o que torna sua decomposição extremamente lenta. Estudos afirmam que o plástico leva cerca de 
100 a 400 anos para se decompor, constituindo um grande problema ambiental. 

Em nossa sociedade, o consumo de produtos com embalagens plásticas aumentou significativamente. 
Anualmente, o Brasil acumula cerca de 2 milhões de toneladas de plástico pós-consumo (aquele que é 
descartado após o uso), segundo dados da Plastivida. 

Este material produz gases tóxicos quando é incinerado, o que faz da sua eliminação via queima 
complicada e indesejável. Uma alternativa ao plástico é o plástico biodegradável ou PHB 
(polihidroxibutirato), que, em aterros sanitários, vira pó em apenas seis meses. Contudo, sua utilização 
responde por menos de 1% do total de plásticos utilizados no mundo, devido ao alto custo para sua 
produção. 

Assim, este projeto visa educar toda a sociedade sobre o consumo consciente do plástico, bem como 
socializar o conhecimento dos danos causados ao meio ambiente por este material. 

  

Sala das Sessões, em 29/8/2012 

Ulysses Tassinari - PV 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.al.sp.gov.br/propositura?id=1093702 

Ementa - Dispõe sobre a divulgação do tempo de decomposição das embalagens plásticas produzidas no 
Estado. Parecer nº 57, de 2013, de relator especial pela Comissão de Justiça e Redação. 

Indexação - Divulgação, Embalagens Plásticas, Tempo de Decomposição 

Regime - Tramitação Urgência 
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Tramitação: 
 

30/08/2012 - Publicado no Diário da Assembleia, página 17 em 30/08/2012  

31/08/2012 - Pauta de 1ª sessão.  

03/09/2012 - Pauta de 2ª sessão.  

04/09/2012 - Pauta de 3ª sessão.  

05/09/2012 - Pauta de 4ª sessão.  

06/09/2012 - Pauta de 5ª sessão.  

10/09/2012 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CMADS - Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.  

11/09/2012 - Entrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação  

14/09/2012 - Distribuído ao Deputado Afonso Lobato  

09/10/2012 - Recebido com voto do relator Afonso Lobato favoravel ao projeto na forma do substitutivo, pela 
Comissão de Constituição Justiça e Redação  

07/11/2012 - Concedida vista conjunta ao Deputado Carlos Cezar e ao Deputado Roque Barbiere  

28/11/2012 - Aprovado como parecer o voto do Deputado Afonso Lobato, favoravel ao projeto na forma do 
substitutivo  

29/11/2012 - Entrada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  

30/11/2012 - Publicado Requerimento, da Deputada Regina Gonçaves, solicitando tramitação em regime de 
urgência desta propositura. (DA p. 12)  

05/12/2012 - Distribuído ao Deputado Milton Leite Filho  

12/12/2012 - Alterado o regime para: PROPOSIÇÕES EM REGIME DE URGÊNCIA  

12/12/2012 - 176ª Sessão Ordinária - Aprovado requerimento de urgência.  

13/12/2012 - Devolvido sem voto  

13/12/2012 - Distribuído à Deputada Regina Gonçalves.  

13/12/2012 - Recebido com voto do relator Regina Gonçalves favorável, pela Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável  

13/12/2012 - Aprovado como parecer o voto da Deputada Regina Gonçalves, favorável  

14/12/2012 - Publicados: Parecer nº 1703/12, da CCJR-favorável à proposição, na forma do substitutivo; 
Parecer nº 1704/12, da CMADS–favorável à proposição, na forma do substitutivo da CCJR. 
(DA p. 12)  

14/12/2012 - PRONTO PARA A ORDEM DO DIA  

19/12/2012 - 60 Sessão Extraordinária - Aprovado o substitutivo, prejudicado o Projeto.  

08/01/2013 - Distribuído: CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação.  

01/02/2013 - Reentrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação  

01/02/2013 - Juntado pedido de Relator Especial  

04/02/2013 - Comunicado Vencimento do Prazo  

04/02/2013 - Presidente solicita Relator Especial.  

05/02/2013 - Designado como Relator Especial, o Deputado Chico Sardelli, pela comissão CCJR  

06/02/2013 - Recebido com voto propondo redação final, do relator especial Chico Sardelli, pela Comissão 
de Constituição Justiça e Redação 

07/02/2013 - Publicado Parecer nº 57/13, de RE pela CCJR, Deputado Chico Sardelli. (DA p. 29)-Redação 
Final  
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07/02/2013 - Pauta de 1ª sessão.  

15/02/2013 - Recebido pelo Governador em: 15/02/2013 - prazo para sanção: 08/03/2013.  

16/02/2013 - Publicado Autógrafo nº 30.055. (DA p. 11)  

16/02/2013 - Aguardando Sanção  

09/03/2013 - Publicada Mensagem A-nº 051/13, de 08/03/13, do Senhor Governador do Estado de São 
Paulo, opondo veto total a este Pl. (DA p. 11) 

11/03/2013 - Distribuído (VETO): CCJR - Comissão de Constituição Justiça e Redação. CMADS - Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

11/03/2013 - Reentrada na Comissão de Constituição Justiça e Redação 

18/03/2013 - Juntado pedido de Relator Especial  

18/03/2013 - Comunicado Vencimento do Prazo  

19/03/2013 - Presidente solicita Relator Especial  

 

 


