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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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desnecessariamente), 
implanta uma reserva de 
mercado para as empresas de 
reciclagem que produzam tais 
artefatos (excluindo as 
demais) e acaba por conduzir 
a um resultado que poderia 
ser obtido de maneira menos 
onerosa para todos os 
envolvidos, inclusive para o 
próprio meio ambiente.  
 
Isso porque, ao exigir essa 
resistência mínima o 
autógrafo apenas implica 
custos adicionais aos 
empresários, notadamente 
aos pequenos, que poderiam 
cumprir a lei a partir de 
sacolas plásticas mais leves e 
mais baratas. Também sai 
prejudicado o meio ambiente, 
que acaba sendo onerado 
com mais emissão de sacolas 
plásticas desnecessariamente. 
Basta pensar na hipótese de 
compra de um medicamento 
em uma farmácia: para um 
produto de peso de 50g 
(cinquenta gramas), seria 
necessária a disponibilização 
de uma sacola com 
capacidade para produtos de 
4kg (quatro quilos),  algo 
totalmente desproporcional.  
 
Em situação semelhante à 
presente, o STF declarou a 
inconstitucionalidade de Lei 
Estadual que determinava a 
obrigatoriedade de serviço de 
empacotamento em 
estabelecimentos comerciais. 
Considerou a Corte, naquela 
oportunidade, a violação dos 
princípios da livre iniciativa e 
da proporcionalidade, pois a 
obrigatoriedade desse serviço 
impunha a contratação de 
funcionários (o que poderia 
ser fatal para pequenos 
comerciantes), quando o 
mesmo resultado poderia ser 
obtido de forma menos 
onerosa por mecanização:  
 

Ementa: Direito 
Constitucional. Ação Direta 
de Inconstitucionalidade. Lei 
estadual. Obrigatoriedade de 

prestação do serviço de 
empacotamento em 
supermercados.  
[...]  
3. Por outro lado, a Lei nº 
2.130/1993, do Estado do 
Rio de Janeiro, padece de 
vício material. Isso porque a 
restrição ao princípio da livre 
iniciativa, protegido pelo art. 
170, caput, da Constituição, 
a pretexto de proteger os 
consumidores, não atende 
ao princípio da 
proporcionalidade, nas suas 
três dimensões: (i) 
adequação; (ii) necessidade; 
e (iii) proporcionalidade em 
sentido estrito.  
4. A providência imposta 
pela lei estadual é 
inadequada porque a 
simples presença de um 
empacotador em 
supermercados não é uma 
medida que aumente a 
proteção dos direitos do 
consumidor, mas sim uma 
mera conveniência em 
benefício dos eventuais 
clientes. Trata-se também de 
medida desnecessária, pois a 
obrigação de contratar um 
empregado ou um 
fornecedor de mão-de-obra 
exclusivamente com essa 
finalidade poderia ser 
facilmente substituída por 
um processo mecânico. Por 
fim, as sanções impostas 
revelam a 
desproporcionalidade em 
sentido estrito, eis que 
capazes de verdadeiramente 
falir um supermercado de 
pequeno ou médio porte. 5. 
Procedência da ação, para 
declarar a 
inconstitucionalidade da Lei 
nº 2.130/1993, do Estado do 
Rio de Janeiro, confirmando-
se a liminar deferida pelo 
Min. Sepúlveda Pertence. 
(ADI 907, Relator(a):  Min. 
ALEXANDRE DE MORAES, 
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
ROBERTO BARROSO, 
Tribunal Pleno, julgado em 
01/08/2017, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-266 
DIVULG 23-11-2017 PUBLIC 
24-11-2017) 

 
Quanto à nova redação 
dada ao § 3º, por outro 
lado, ao autorizar a 
cobrança pelas sacolas e 
impor um limite para a 
cobrança, o autógrafo 
nada mais faz do que 
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regrar o comércio, 
inclusive mediante 
tabelamento de preços. 
Incide, pois, em 
inconstitucionalidade 
formal e material, pois 
implica invasão da 
competência da União 
para legislar sobre 
direito civil e comercial 
(art. 22, inciso I, da CF), e 
viola a livre iniciativa 
(art. 170, da CF). (...)”. 

 
 Outrossim, o Instituto Estadual de 

Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON-ES), 
ao apreciar os aspectos técnicos, também se 
manifestou pelo veto parcial, senão vejamos: 

 
“(...) Como se vê do texto 
atual, a Lei Estadual nº 
9.896/12 dispõe no art. 
2º que os 
estabelecimentos 
comerciais ficam 
obrigados a fornecer, 
gratuitamente, aos 
consumidores sacolas 
plásticas biodegradáveis 
ou oxi-biodegradáveis 
para embalagem e 
transporte dos produtos 
em substituição às 
sacolas plásticas 
convencionais. 

 
Nestes termos, o 
parágrafo 3º do art. 1º, 
acima transcrito, se 
mostra incompatível com 
o art. 2º da mesma Lei, 
sendo inviável a sanção 
desse trecho da norma, 
nos moldes 
apresentados no 
Autógrafo de Lei. 
 
Além disso, destaca-se 
que a cobrança por 

sacolas ou sacos 
plásticos é considerada 
como prática abusiva por 
diversos entes de Defesa 
do Consumidor, em 
razão do disposto no 
inciso V do art. 39 do 
Código Consumerista, na 
medida em que o 
fornecedor ao optar por 
vender produtos, deve 
garantir meios do 
consumidor transportá-
los até o destino final e 
cobrar por isso constitui-
se em prática infrativa. 

 
Denota-se ainda que foi 
sugerida aplicação de 
pena de multa de 500 
(quinhentos) a 10.000 
(dez mil) VRTE's. 

 
Entretanto, a 
determinação contraria a 
previsão contida no art. 
57 do CDC, o qual dispõe 
que a pena de multa, 
graduada de acordo com 
a gravidade da infração, 
a vantagem auferida e a 
condição econômica do 
fornecedor. 

 
Deste modo, os valores 
sugeridos podem não ser 
adequados para alcançar 
o caráter pedagógico da 
pena, o qual certamente 
é o mais importante na 
seara consumerista. (...)” 

 
Por tais razões, se impõe veto parcial aos 

artigos 1º e 3º do Autógrafo de Lei nº 
150/2019, referente ao Projeto de Lei nº 
512/2019, no que tange a nova redação 
conferida ao artigo 1º, §§ 1º e 3º e ao artigo 4º-
C da Lei nº 9.896, de 29 de agosto de 2012. 
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Vitória, 09 de janeiro de 2020. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
_______________________________________ 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM nº 05/2020 

 
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 152/2019, que “Declara o 
Município de Pancas Capital Estadual do Esporte 
Radical e dá outras providências” de autoria da 
Deputada Raquel Lessa, aprovado nessa Casa, 
relacionado ao Projeto de Lei nº 124/2018, para 
cumprimento das formalidades constitucionais 
de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que 

norteou a iniciativa parlamentar, a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) e a Secretária de Estado 
de Esportes e Lazer (SESPORT), ao apreciarem os 
aspectos constitucionais e técnicos, 
manifestaram-se pelo veto total ao presente 
Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 
que seguem transcritos: 

 
“(...) Todavia, embora 
não seja inconstitucional, 
entendo que o projeto 
deva ser vetado por 
razões de razões de 
racionalidade legislativa.  
É que, in casu a Lei 
Estadual n. 10.974/2019 
consolidou a legislação 
em vigor referente â 
concessão de títulos em 

homenagem a 
municípios no Estado do 
Espírito Santo, 
estabelece em seu art. 2º 
que deverá “qualquer 
inclusão ou revogação de 
concessão de títulos em 
homenagem a 
municípios do Estado do 
Espírito Santo, 
obrigatória e 
exclusivamente, ser 
realizada por meio de 
alteração do Anexo I da 
presente Lei”. 
Desta forma, com a 
existência de legislação 
referente à concessão de 
títulos em homenagem a 
municípios do Estado do 
Espírito Santo, a matéria 
tratada no Autógrafo ora 
analisado, além de ir de 
encontro à previsão legal 
da Lei Estadual n. 
10.974/2019, fica de fora 
do Anexo Único da 
referida norma.  
 
Nesta esteira, sugiro o veto do 
presente exclusivamente por 
razões de racionalidade 
legislativa, considerando a 
consolidação da legislação 
referente à concessão de 
títulos em homenagem a 
municípios do Estado do 
Espírito Santo, não havendo 
sentido em manter-se um 
título fora do referido 
diploma. (...)”  
 

Assim, se impõe o veto total ao Autógrafo 
de Lei nº 152/2019, referente ao Projeto de Lei 
nº 124/2018, por razões de racionalidade 
legislativa.  

 
 

Vitória, 09 de janeiro de 2020. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 
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