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(ADI 2815, Relator(a):  Min. 
SEPÚLVEDA PERTENCE, 
Tribunal Pleno, julgado em 
08/10/2003, DJ 07-11-2003 
PP-00083 EMENT VOL-
02131-03 PP-00498) 

 
Ainda que o conteúdo 
das leis citadas nos 
precedentes sejam 
diversos do aqui tratado, 
não resta dúvida de que 
a competência para 
legislar sobre o tema em 
geral, que é propaganda 
comercial, é da União. 
Isto porque, do mesmo 
modo que as leis 
declaradas 
inconstitucionais, a lei 
proposta neste estado 
visa coibir determinada 
forma de propagada, o 
que pode ser feito, em 
regra, apenas por lei 
federal e em raríssimas 
ocasiões. 
 
Vale lembrar que, nos 
moldes do parágrafo 
único do artigo 22 da 
Constituição  é possível 
que os Estados legislem 
sobre as matérias 
presentes no supracitado 
artigo, desde que haja lei 
complementar 
autorizativa. Contudo, 
como isso não ocorre no 
caso em questão é 
terminantemente 
vedado aos estados 
legislarem sobre os 
temas ali dispostos. (...)”  

 

Como se verifica, o presente Autógrafo 
incorre em vício de inconstitucionalidade 
formal, por invasão da competência privativa da 
União, razão pela qual se impõe o veto total ao 
Autógrafo de Lei nº 143/2019, referente ao 
Projeto de Lei nº 424/2019. 

Vitória, 07 de janeiro de 2020. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
_______________________________________ 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM nº 03/2020 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição 
Estadual, as razões de VETO TOTAL ao 
Autógrafo de Lei nº 147/2019, que “Acrescenta 
item ao Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de 
janeiro de 2019, denominando Rodovia 
Domenico Carraretto a Rodovia Rural do 
Programa Caminhos do Campo, que liga o 
Distrito de Demétrio Ribeiro a Barra do Triunfo, 
no Município de João Neiva/ES”, de autoria do 
Deputado Alexandre Xambinho, aprovado 
nessa Casa, relacionado ao Projeto de Lei nº 
225/2019, para cumprimento das formalidades 
constitucionais de praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que 
norteou a iniciativa parlamentar, o 
Departamento de Edificações e de Rodovias do 
Estado do Espírito Santo - DER, ao apreciar os 
aspectos técnicos, manifestou-se pelo veto total 
ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e 
argumentos que seguem transcritos: 

“(...) Considerando que o 
trecho rodoviário objeto 
desta Proposição não 
pertence ao Sistema 
Rodoviário Estadual - 
SER, sendo a sua 
denominação de 
competência do 
Município. (...)” 
 

Por tais razões, se impõe o veto total ao 
Autógrafo de Lei nº 147/2019, referente ao 
Projeto de Lei nº 225/2019. 
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Vitória, 08 de janeiro de 2020. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
_______________________________________ 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
MENSAGEM nº 04/2020 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 
amparado pelo artigo 66, § 2º da Constituição 
Estadual, as razões de VETO PARCIAL ao 
Autógrafo de Lei nº 150/2019, que “Altera a Lei 
nº 9.896, de 29 de agosto de 2012, que dispõe 
sobre a distribuição aos consumidores de 
sacolas plásticas pelos estabelecimentos 
comerciais, na forma que especifica”, de autoria 
do Deputado Dr. Rafael Favatto, aprovado 
nessa Casa, relacionado ao Projeto de Lei nº 
512/2019, para cumprimento das formalidades 
constitucionais de praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que 
norteou a iniciativa parlamentar, a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) ao apreciar os aspectos 
constitucionais, manifestou-se pelo veto parcial 
ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e 
argumentos que seguem transcritos: 

 

“(...) Nada obstante, 
entendo que ostenta 
inconstitucionalidade, 
merecendo ser vetada, a 
nova redação conferida 
ao art. 1º, §§ 1º e 3º, da 
Lei nº 9.896/2012, de 
seguinte a redação:  
 
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 
9.896, de 29 de agosto de 
2012, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  
 

“Art. 1º Os supermercados, 
hipermercados, atacadistas, 

padarias, farmácias e 
estabelecimentos 
congêneres localizados no 
Estado do Espírito Santo 
ficam proibidos de 
distribuírem (gratuitamente 
ou cobrando) sacolas e/ou 
sacos plásticos descartáveis 
compostos por polietilenos 
e/ou similares, devendo 
substituí-los por sacolas e/ou 
sacos plásticos 
reutilizáveis/retornáveis/reci
cláveis ou confeccionados 
com material bioplástico.  

 
§ 1º As sacolas e/ou os 
sacos plásticos de que trata 
o caput deste artigo deverão 
ter resistência de no mínimo 
04 (quatro) quilos e serem 
confeccionados com mais de 
51% (cinquenta e um por 
cento) de material 
proveniente de reciclagem 
ou fontes renováveis nas 
cores verdes, para resíduos 
recicláveis, e cinza, para 
outros rejeitos, de forma a 
auxiliar o consumidor na 
separação dos resíduos e 
facilitar a identificação para 
as respectivas coletas de 
lixo. 
[...] 
§ 3º As sacolas e/ou os 
sacos plásticos poderão ser 
distribuídos gratuitamente 
ou mediante cobrança 
máxima de seu preço de 
custo.” 

 
Quanto à nova redação 
dada ao § 1º, observo a 
presença de 
inconstitucionalidade 
material, eis que acaba 
por impor obrigação que 
viola o princípio da livre 
iniciativa (art. 170, da 
CF), notadamente 
quando analisado em 
face do princípio da 
proporcionalidade (art. 
5º, inciso LIV, da CF). 
 
De fato, a exigência de que as 
sacolas tenham resistência de 
no mínimo 4 (quatro) quilos e 
sejam provenientes de 
reciclagem acaba, na prática, 
por constituir embaraço às 
pequenas empresas (que 
serão oneradas 
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