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Mensagem de veto nº 04/2020.  

Autor: Deputado Rafael Favatto.  

Assunto: 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. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

Trata-se da Mensagem do Governador do Estado do Espírito Santo n o . 

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” 

 

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. 

 

Conforme muito bem pontuado pela nobre procuradora “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” 

 

Desta Feita, por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, 

sugiro o ACOLHIMENTO, do parecer jurídico, pela MANUTENÇÃO do veto parcial em 

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 
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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. 

 

Vitória, 14 de fevereiro de 2020. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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