
 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Gabinete do Deputado Estadual Dary Pagung 

Av. Américo Buaiz, 205, gabinete 801 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29.050-950 

Telefones (027) 3382-3606 / 3382 3607 / 3382-3608 / FAX 3382-3609 

Email: darypagung@al.es.gov.br 

 

 

PROJETO DE LEI Nº        /2020 

 

 

Proíbe a disponibilização de sacolas plásticas por supermercados e outros estabelecimentos 

comerciais fora dos padrões estabelecidos pela norma nº 14.937 da ABNT ou pela norma nº 

15.448-2. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

 

Art. 1º Fica proibida, no Estado do Espírito Santo, a disponibilização de sacolas plásticas 

em supermercados e outros estabelecimentos comerciais varejistas, fora das especificações 

estabelecidas pela Norma nº 14.937 da ABNT ou pela norma nº 15.448-2. 

 

Art. 2º Nas sacolas fornecidas ao consumidor para transporte de produto adquirido em 

estabelecimento comercial varejista instalado no território do Estado deverá constar, em 

caracteres visíveis, informação sobre o peso e o volume por elas suportados, conforme as 

especificações definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

 

Art. 3º Os estabelecimentos a que se refere o art. 2º disponibilizarão sacolas plásticas 

reutilizáveis/retornáveis/recicláveis, ou confeccionados com material bioplástico, destinadas 

ao acondicionamento e transporte das mercadorias neles adquiridas. 

 

§ 1º Para os fins deste artigo, considera-se: 

 

I - sacola plástica reutilizável/retornável/reciclável aquela produzida em conformidade com 

a Norma Técnica NBR 14937, editada pela ABNT; 

 

II - sacola biodegradável aquela produzida em conformidade com as Normas Técnicas NBR 

14937 e 15448-2, editadas pela ABNT; 

 

Art. 4º Deverão constar nas sacolas plásticas, além da informação a que se refere o art. 2º, 

impressos em caracteres visíveis e de forma clara: 

 

I - nome e CNPJ de seu fabricante; 

 

II - declaração expressa de que a sacola atende às especificações definidas pela ABNT. 

 

Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator às penalidades previstas 

na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e na legislação ambiental. 
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Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 
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JUSTIFICATIVA 

 

As sacolas plásticas de supermercado têm sido cada vez mais 

utilizadas. Dados da Plastivida (2007) indicam que as sacolas plásticas são preferidas por 71% 

da população e 100% as reutilizam como saco de lixo. 

 

As características de praticidade, leveza, higiene e 

economicidade, fundamentam a preferência da população. 

 

Ocorre que, nos últimos anos, muitos fabricantes de sacolas, 

pressionados pela busca de redução de custos para os seus clientes, buscaram reduzir a 

espessura das sacolas. Em muitos casos foram além do possível e colocaram no mercado 

sacolas de baixa confiabilidade, que acabavam rasgando. Isso provocou uma mudança dos 

hábitos no consumidor, que passou a utilizar mais de uma sacola para embalar suas compras. 

Criando o efeito da sobre-embalagem. Esse uso exagerado aumentou a presença das sacolas 

nos resíduos sólidos urbanos. 

 

Este projeto de lei tem como objetivo reorganizar o mercado 

de sacolas plásticas, resgatando a confiança ao consumidor e com isso reduzindo o número de 

sacolas utilizadas através do uso responsável das mesmas. A produção de sacolas dentro da 

norma ABNT 14.937 (2005) “Sacolas plásticas tipo camiseta – Requisitos e métodos de 

ensaio” promoverá a Redução, primeiro R dos 3 Rs associados à gestão adequada de resíduos 

(Reduzir, Reutilizar, Reciclar). A produção dentro da norma também facilitará o Reuso, uma 

vez que é reforçada sua resistência. Isso promoverá a melhoria das condições do meio 

ambiente. 

 

 Plastivida (Instituto Socioambiental dos Plásticos) e o INP 

(Instituto Nacional do Plástico), em pareceria com a ABRAS (Associação Brasileira de 

Supermercados) e ABIEF (Associação Brasileira de Indústrias de embalagens Plásticas 

Flexíveis), vêm conduzindo o Programa de Qualidade e Consumo Responsável de Sacolas 

Plásticas desde 2007. Esse programa voluntário vem obtendo resultados expressivos. Nos 

supermercados que já aderiram, a redução do consumo chegou a 35%. A base desse programa 

é a produção das sacolas dentro da norma e a educação ambiental das pessoas que trabalham 

nos supermercados e dos consumidores. O que gera a poluição é a falta de uma política de 

destinação correta dos resíduos sólidos contemplando a implantação de coleta seletiva em 

todo o Estado do Espírito Santo e o comprometimento dos gestores públicos em destinar os 

recicláveis para as cooperativas ou empresas de reciclagem contribuindo de fato com uma 

alternativa ambientalmente correta para a geração de empregos e renda, diminuindo os 

impactos ambientais nos aterros e a preservação dos recursos naturais. 

 
Além disso, o projeto em tela está em plena legalidade e 

constitucionalidade com o previsto no artigo 24, inciso V, da Constituição Federal, que prevê 

competência concorrente na produção e consumo, se não vejamos: 
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“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

... 

V – produção e consumo; 

...” 

 

 

Pelos argumentos ora apresentados, submeto esse projeto à 

apreciação de meus nobres pares, aguardando a sua aprovação. 

 

 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 
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