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Mensagem de Veto no. 04/2020 ao Projeto de Lei nº 512/2019 

Autor : Governador do Estado 

Assunto: Mensagem nº 04/2020 – Encaminha 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, 

relacionado ao Projeto de Lei nº 512/2019. 

1. RELATÓRIO 

Trata-se da Mensagem do Governador do Estado do Espírito Santo no. 

04/2020, encaminhando 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”. 

A mensagem de veto foi recebida no dia 09.01.2020, lida no expediente 

da Sessão do dia 05.02.2020 e publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL do dia 

05.02.2020. 

Com efeito, o presente processo legislativo foi encaminhado a esta 

Procuradoria para exame e parecer, na forma do art. 3º, XX da Lei Complementar no. 

287/2004 e, distribuída a matéria, coube-me examiná-la e emitir parecer técnico. 

É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Cumpre assentar que o exame a ser realizado sobre o presente 

processo limitar-se-á aos aspectos estritamente jurídicos, especialmente com suporte 

nas matrizes constitucionais e legais que norteiam o processo legiferante pátrio. Com 
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efeito, não incumbe a Procuradoria invadir o mérito da proposição legislativa, muito 

menos imiscuir-se em questões que dizem respeito tão somente aos critérios 

políticos e de oportunidade e conveniência desta Casa de Leis. 

Inicialmente, analisar-se-á o aspecto formal, ou seja, se o procedimento 

previsto no art. 66 da CE/1989 foi devidamente cumprido.  

Nos termos do art. 66, §2º.1 da CE/1989, o Exmo. Governador do 

Estado pode, no prazo improrrogável e peremptório de 15 (quinze) dias úteis, vetar 

de forma irretratável e expressa, total ou parcialmente, projeto de lei aprovado pelo 

Poder Legislativo, fundamentando-se na existência de inconstitucionalidade (veto 

jurídico) ou de contrariedade ao interesse público (veto político), devendo, em 

seguida, comunicar, dentro de 48h (quarenta e oito horas), ao Exmo. Presidente da 

Assembleia Legislativa os motivos do veto. 

No caso em exame, houve obediência aos prazos previstos no art. 66, § 

2º, da CE/1989, porquanto o Autógrafo de Lei nº 150/2019, relativo ao Projeto de Lei 

nº 512/2019, foi entregue ao Exmo. Governador do Estado no dia 19.12.2019 

(conforme informação à fl. 66 dos autos do Projeto de Lei nº 512/2019), enquanto a 

comunicação das razões do veto parcial ao Exmo. Presidente da Assembleia 

Legislativa foi recebida em 09.01.2020. 

Da mesma forma, foram obedecidos os demais requisitos previstos no 

art. 66 da Constituição Estadual, tendo em vista que o veto foi aposto de forma 

expressa, escrita e fundamentada. 

                                           
1 Art. 66. Concluída a votação de um projeto, a Assembleia Legislativa o enviará ao Governador do Estado que, aquiescendo, o sancionará. 

(...) 
§ 2° Se o Governador do Estado considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total 

ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente 
da Assembleia Legislativa os motivos do veto. 

§ 3° O veto parcial deverá abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 

§ 4º O veto será apreciado pela Assembleia Legislativa dentro de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo 
voto da maioria absoluta dos Deputados. 

§ 5° Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado ao Governador do Estado para promulgação. 

§ 6° Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4°, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as 
demais proposições até sua votação final. 

§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Governador do Estado, nos casos dos §§ 1° e 5°, o Presidente da 

Assembleia Legislativa a promulgará. Se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo. 
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Assim, opina-se pela constitucionalidade do veto parcial ao Projeto de 

Lei nº 512/2019, quanto ao aspecto do procedimento, tendo em vista que foi 

obedecido o previsto no art. 66 da CE/1989. 

Cabe ressaltar que o veto terá preferência sobre outra proposição na 

Ordem do Dia, para discussão e votação, conforme dispõe o art. 216, § 1º, I2, do 

Regimento Interno e o quórum para sua rejeição dar-se-á por maioria absoluta dos 

membros da Assembleia Legislativa, na forma dos art. 66, § 4º, da Constituição 

Estadual e art. 2303 do Regimento Interno.  

A partir da data do recebimento do veto, a ALES tem o prazo de 30 dias 

para sua apreciação. Esgotado esse prazo, o veto será colocado na ordem do dia na 

sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final (art. 

228, § 1º e art. 229 do Regimento Interno da ALES). Entende-se que o período de 

recesso parlamentar suspende (mas não interrompe) a contagem do referido prazo. 

O regime de tramitação será especial, por força do art.148, III c/c arts. 

228 a 2314 do Regimento Interno. O processo de votação será nominal, conforme art. 

200, II c/c com o artigo 202, I5, do Regimento Interno. 

Logo, constata-se que inexiste vício de inconstitucionalidade no 

procedimento de tramitação do veto parcial em foco. 

                                           
2 Art. 216.  Preferência é a primazia na discussão ou na votação de uma proposição sobre outra na Ordem do Dia. 

§ 1º As proposições terão preferência para discussão e votação na seguinte ordem:  

I – veto 
(...) 
3 Art. 230.   O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.  
4 Art. 228.  Recebido o projeto vetado e constatada a observância do prazo constitucional estabelecido para sanção, será imediatamente 
publicado na forma do artigo 120, com as razões do veto e despachado à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação.  

§ 1º A partir da data do recebimento do veto, a Assembleia Legislativa terá o prazo de trinta dias para sua apreciação. 

§ 2º Será de cinco dias úteis, improrrogáveis, o prazo para que a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação emita o seu 

parecer. 

§ 3º Decorrido o prazo do § 2º, o projeto de lei, as razões do veto e o parecer serão encaminhados à Mesa. 

§ 4º Após a leitura, o parecer será publicado e incluído na Ordem do Dia. 
§ 5º O projeto vetado e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação serão submetidos a uma só discussão, 

podendo falar por dez minutos os líderes, o relator do veto e o autor ou autores da matéria vetada, seguindo-se imediatamente a votação. 
§ 6º A votação versará sobre o veto, votando a favor os que aprovarem e contra os que rejeitarem o veto. 

Art. 229.  Esgotado sem deliberação o prazo de trinta dias, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 

proposições até sua votação final. 
Art. 230.   O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.  

Art. 231.  Se o veto for rejeitado, será o projeto encaminhado ao Governador do Estado para promulgação, na forma do artigo 66, § 5º da 

Constituição Estadual. 
5 Art. 202.  A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

(...) 
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Passa-se à análise dos fundamentos jurídicos expostos pelo Exmo. 

Governador do Estado para vetar parcialmente o Autógrafo de Lei no. 150/2019, 

referente ao Projeto de Lei no. 512/2019, 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. 

O Governador do Estado, em sua Mensagem de Veto no. 04/2020, 

apresentou os seguintes fundamentos para sustentar o veto total ao dispositivo: 

“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 
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acaba, na prática, por constituir embaraço às pequenas empresas 
(que serão oneradas 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, confirmandose a liminar deferida 
pelo Min. Sepúlveda Pertence. (ADI 907, Relator(a): 
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ 
Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, 
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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 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 4ºC da Lei nº 
9.896, de 29 de agosto de 2012.” 

 
 

Conforme se extrai de sua justificativa, o Governador do Estado 

embasou seu veto jurídico parcial por vício material, alegando afronta aos princípios 

da livre iniciativa e da proporcionalidade. 

Em relação aos parágrafos 1º e 3º do artigo 1º da Lei nº 9.896, de 29 de 

agosto de 2012, acrescentados pelo Projeto de Lei no. 512/2019, revemos o 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350034003900350034003A00540052004100



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Mensagem de Veto nº 04/2020 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

7 

 

posicionamento que apresentamos em nosso parecer, no qual não abordamos a 

inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos, e passamos a concordar 

com os argumentos trazidos pelo Exmo. Governador do Estado em sua Mensagem 

de Veto no. 04/2020. 

De fato, não é razoável impor que os estabelecimentos possam cobrar 

no máximo o preço de custo pelas sacolas plásticas, pois isso representaria ofensa 

injustificada ao princípio da livre iniciativa. Também não é razoável exigir sacolas 

muito mais caras e resistentes do que certos produtos exigiriam. 

Por outro lado, em relação ao art. 4º. C vetado, discordamos do veto e 

de sua justificativa, que inclusive não é clara. O art. 4º. C apenas estabelece 

sanções, para dar efetividade à norma. Em nenhum momento vai de encontro ao que 

estabelece a CRFB ou o CDC. Ao vetar justamente o dispositivo da Lei que 

estabelece as sanções, o Governador do Estado torna a norma inócua e, inclusive, 

inconstitucional. Discordamos de todos os argumentos trazidos pelo PROCON-ES. 

A Procuradoria-Geral do Estado, inclusive, entende que a ausência de 

sanção em projeto de lei desqualifica a norma, torna-a por consequência direta 

inconstitucional. 

Isto porque um texto normativo que não detém a imperatividade mínima 

necessária para garantir a sua eficácia jurídica tampouco poderá ter o condão de 

norma efetiva. Afinal, a instituição de sanção, capaz de incutir no agente transgressor 

uma penalização, é elemento essencial de qualquer norma jurídica eficaz e válida. 

Nesse sentido a doutrina de Hans Kelsen: 

[...] as ordens sociais a que chamamos Direito são ordens coativas da 
conduta humana. Exigem uma determinada conduta humana na medida em 
que ligam à conduta humana oposta um ato de coerção dirigido à 
pessoa que assim se conduz (ou aos seus familiares). Quer isto dizer que 
elas dão a um determinado individuo poder ou competência para aplicar a um 
outro indivíduo um ato coativo como sanção. (Teoria pura do direito. 6.ed. 4. 
tir. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 36) 
Dizer que uma conduta é prescrita e que um indivíduo é obrigado a uma 
conduta, que é seu dever conduzir-se de certa maneira, são expressões 
sinônimas. Visto a ordem jurídica ser uma ordem social, a conduta a que um 
indivíduo é juridicamente obrigado é uma conduta que – imediata ou 
mediatamente – tem de ser realizada em face de outro individuo. Se o Direito 
é concebido como ordem coercitiva, uma conduta apenas pode ser 
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considerada como objetivamente prescrita pelo Direito e, portanto, 
como conteúdo de um dever jurídico, se uma norma jurídica liga à 
conduta oposta um ato coercitivo como sanção. (Teoria pura do direito. 
6.ed. 4. tir. São Paulo:  Martins Fontes, 2000, p. 128/129) 
 
 

Em idêntica diretriz as lições de Noberto Bobbio: 

“Com o objetivo de evitar os inconvenientes da sanção interna [sanção 
moral], isto é, sua escassa eficácia, e os da sanção externa não 
institucionalizada [sanção social], sobretudo a falta de proporção entre 
violação e resposta, o grupo social institucionaliza a sanção, ou seja, além de 
regular os comportamentos dos cidadãos, regula também a reação aos 
comportamentos contrários. Esta sanção se distingue da moral por ser 
externa, isto é, por ser uma resposta do grupo, e da social por ser 
institucionalizada, isto é, por ser regulada, em geral, com as mesmas formas 
e através das mesmas fontes de produção das regras primárias. Ela nos 
oferece um critério para distinguir as normas que habitualmente se 
denominam jurídicas das normas morais e das normas sociais. Trata-se das 
normas cuja violação tem por conseqüência uma resposta externa e 
institucionalizada. [...] A presença de uma sanção externa e 
institucionalizada é uma das características daqueles grupos que 
constituem, segundo uma acepção que foi se tornando cada vez mais 
comum, os ordenamentos jurídicos.” (Noberto Bobbio, Teoria da norma 
jurídica. 1. ed. São Paulo: Edipro, 2001, p. 159-160 – notas explicativas 
nossas) 
 

Dessa forma, por todo o acima exposto, e amparados nas regras 

constitucionais e na doutrina, entendemos possível o teor do art. 4º. C. 

Portanto, concordo com o veto jurídico aos §§ 1º e 3º do art. 1º. da Lei 

nº 9.896/2012 e discordo do veto jurídico ao art. 4º.C, todos inseridos através do 

Projeto de Lei no. 512/2019. 

São estas as considerações pertinentes na análise da mensagem de 

veto em análise. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, em relação à Mensagem de Veto nº 04/2020, opina-

se pela MANUTENÇÃO do veto parcial em relação aos §§ 1º e 3º inseridos no 

art. 1º. da Lei nº 9.896/2012 e pela REJEIÇÃO do veto parcial em relação ao art. 

4º. C inserido na Lei nº 9.896/2012 pelo Projeto de Lei no. 512/2019, de autoria do 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350034003900350034003A00540052004100
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Deputado Estadual Rafael Favatto, que deu origem ao Autógrafo de Lei no. 

150/2019, conforme argumentação exposta neste parecer. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2020. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350034003900350034003A00540052004100
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