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Proíbe  a  utilização  e  comercialização  de
gelecas,  “slimes”  e  produtos  similares
destinados à crianças, que contenham bórax em
sua composição.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:       

Art 1° Fica proibida a utilização e a comercialização de gelecas, “slimes” e produtos similares destinados à
crianças, que contenham bórax em sua composição. 

Art. 2° O descumprimento das disposições desta Lei sujeitará o infrator às penalidades previstas no Código
de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 56 e 57, devendo a multa ser estipulada em
regulamentação própria e revertida para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta)  dias após sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa proibir a utilização e a comercialização de produtos que contenham bórax e

que são destinados ao público infantil, dado que sua manipulação no ambiente doméstico e por crianças, é

extremamente perigosa e traz risco de intoxicação.

Também conhecido como borato de sódio, o bórax é um mineral derivado da mistura de um tipo de sal com

ácido bórico. É uma substância alcalina que pode ser encontrada em produtos de limpeza domésticos e em

âmbito industrial e vem sendo utilizada e vendida de forma inadequada como ativador de slime, geleca

popular entre as crianças. 

A Sociedade Brasileira de Pediatria, porém, alerta para riscos. Segundo Carlos Augusto Mello da Silva,

presidente do Departamento de Toxicologia da entidade, o manuseio do bórax pode gerar intoxicação. Ainda
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segundo a SBP, o referido produto pode ser facilmente comprado pela internet, em pó, onde alguns anúncios,

inclusive, expõe a substância como ativador de slime.

De acordo com a Anvisa, se este ácido for utilizado em alta concentração, pode causar intoxicação no

organismo, alterações gastrointestinais, hipotermia (queda da temperatura do corpo), erupções cutâneas e

insuficiência renal.

Em 2016 a agência de saúde do Canadá emitiu um parecer recomendando que os pais evitem o bórax na

confecção de slimes caseiros. Um estudo conduzido pelo órgão canadense mostrou que a exposição

excessiva a grandes concentrações de ácido bórico teria potencial para causar problemas na saúde

reprodutiva e no desenvolvimento de crianças e fetos.

A proibição trazida pelo presente projeto objetiva prevenir essas complicações que podem acontecer com a

ingestão, inalação ou contato excessivo com o bórax. 

Pelas razões aqui apresentadas, conto com o apoio dos nobres Deputados desta Casa de Leis para

aprovação do presente Projeto de Lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Outubro de 2019

 

Max Russi
Deputado Estadual
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