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   PROJETO DE LEI Nº   338/2015 

 

Veda o beneficiamento e comercialização 

de itens feitos de marfim de elefantes no 

âmbito do município de São Paulo e dá 

outras providências. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica vedada a elaboração de objetos, importação e comercialização de 

marfim de elefantes e produtos derivados.  

 

Parágrafo único: estão incluso produtos de marfim de qualquer época.  

 

Art. 2º. Os objetos de marfim e presas de elefante que tenham ingressado no 

território do município ou participem de operações de compra e venda na vigência 

desta lei serão apreendidos pela Guarda Municipal.   

 

§ 1º. Itens com valor artístico ou histórico relevante serão doados ao acervo de 

museus públicos, preferencialmente os vinculados à Secretaria Municipal de Cultura; 

 

§ 2º. Outros itens serão destruídos por incineração, sendo facultado remover as 

partes e componentes de marfim, se dando destinação para reciclagem de outros 

materiais como metal, madeira etc. 

 

Art. 3º. As vitrines em museus e galerias que exponham objetos de marfim de 

elefantes deverão conter aviso com os seguintes dizeres “As peças expostas foram 

confeccionadas com marfim de elefantes, animais que sofrem abate cruel para sua 

extração. A cidade de São Paulo veda o comércio de itens confeccionados com 

marfim”.  

 

Art. 4º. O Executivo dará publicidade ampla ao disposto nesta lei e deverão ser 

fixados cartazes de advertência em português e inglês nos terminais aeroportuários 

informando da proibição aqui estabelecida. 
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Art. 5º. O descumprimento do disposto na presente Lei sujeitará o infrator às 

seguintes penalidades: 

I – apreensão do material; 

II – multa de R$ 1.000,00 aplicada sem prejuízo do previsto no inciso I; 

III -- cassação da licença de funcionamento, para o caso da infração persistir após 

a 3ª reincidência. 

 

Parágrafo único. A multa de que trata o inciso II deste artigo será atualizada 

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. 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  

 

Art. 7º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.  

 

Art. 8º. Esta lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após a sua publicação  

 

 

 

 

 

          

Sala das Sessões, 30 de junho de 2015 

 

 

 

 

Gilberto Natalini 

Vereador PV/ SP 
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Justificativas  
 

Este projeto de lei vem vedar o comércio de itens supérfluos de alto valor e que 

constituem a raiz do extermínio de elefantes, levando o maior animal terrestre a sério 

risco de extinção. 

A maior afluência em países asiáticos, notadamente a China, tem provocado a 

intensificação do abate de elefantes africanos, realizada de forma cruel, com 

presas arrancadas com animais moribundos e deixando órfãos dezenas de filhotes. 

Estima-se que quase 35 mil indivíduos são mortos por ano no continente africano. 

Cabe ressaltar que inúmeros estudos científicos comportamentais comprovaram a 

capacidade cognitiva elevada de ambas espécies de elefante (africana e indiana) 

e o poder de seu intelecto, habilitado a engendrar sentimentos morais de perda, 

solidariedade e carinho. 

Os elefantes são gregários e os africanos vivem em manadas que realizam grandes 

migrações. Ao se alimentar de mudas de árvores desempenham um papel 

ecológico fundamental ao manter a savana com fisionomia mais aberta, que libera 

espaço para pastagens de muitas espécies.  

Sabe-se que a forma mais eficaz de combater a caça aos elefantes consiste em se 

proibir toda forma de comércio de marfim e divulgar que seu uso está diretamente 

associado ao extermínio destes animais.  

Essa proibição de compra e venda deve forçosamente se estender às peças de 

valor histórico e artístico e acervos de coleções particulares e de museus, pois são 

estas que justamente fomentam a avidez de novos colecionadores e compradores. 

Com a previsão de vigência após 120 (cento e vinte) dias da publicação do 

decreto regulamentador, haverá tempo suficiente para a adequação de todos 

atores envolvidos às exigências deste novo diploma legal. 

 

Pelo exposto peço aos nobres pares o apoio à aprovação desta proposta. 
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