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Projeto de Lei nº 11/2019 

Autor : Deputado Hudson Leal 

Assunto: Acrescenta os artigos 2º -A e 2º-B na Lei nº 10.492, de 04 de dezembro de 

2018, que dispõe sobre obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais utilizarem 

canudos fabricados com produtos biodegradáveis ou similares no Estado. 

 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de acrescentar os artigos 2º -A e 2º-B na Lei nº 10.492, de 04 de dezembro de 

2018, que dispõe sobre obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais utilizarem 

canudos fabricados com produtos biodegradáveis ou similares no Estado. 

 

O procurador designado emitiu parecer pela constitucionalidade e 

legalidade da matéria. 

 

Data máxima vênia, em que pese o posicionamento do douto procurador 

designado, entendo que o projeto de lei em voga da forma que foi proposto não possa 

prosperar. 

 

A lei 10.942/2018 traz a seguinte redação: 

 

Art. 1º Ficam os estabelecimentos comerciais, no âmbito do Estado, proibidos 

de comercializar e de fornecer aos seus clientes canudos descartáveis de 

material plástico e/ou similares. 

 

Parágrafo único. Os estabelecimentos contidos no caput somente poderão 

comercializar ou fornecer, no âmbito do Estado, canudos biodegradáveis ou 

similares. 
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Art. 2º A inobservância do disposto nesta Lei implicará ao infrator multa de 

1.000 (mil) a 5.000 (cinco mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – 

VRTEs. 

 

Parágrafo único. VETADO. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Percebe-se que a Lei 10.942/2018 proíbe o uso dos canudos 

descartáveis, mas permite o de uso biodegradável. 

 

Já o projeto de Lei 11/2019 traz a seguinte redação: 

 

Art. 1º A Lei nº 10.942, de 04 de dezembro de 2018, passa a vigorar acrescida 

dos arts. 2º-A e 2º-B, com as seguintes redações: 

 “Art. 2º-A Os comerciantes devem manter uma reserva ativa de canudos 

plásticos flexíveis individuais para a utilização por Pessoas com Deficiência 

(PcD).”  

“Art. 2º-B Os estabelecimentos comerciais terão o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias para se adequarem à presente Lei.”  

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

 

O projeto de Lei em análise permite que comerciantes mantenham uma 

reserva ativa de canudos plásticos flexíveis individuais para a utilização por Pessoas 

com Deficiência (PcD) 

 

Contudo a Lei vigente veta a oferta de canudos plásticos. Estamos diante 

de um caso de antinomia legislativa. 

 

O estudo das antinomias jurídicas relaciona-se à questão da consistência 

do ordenamento jurídico, à condição de um ordenamento jurídico não apresentar 

simultaneamente normas jurídicas que se excluam mutuamente, isto é, que sejam 
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antinômicas entre si, a exemplo de duas normas, em que uma manda e a outra proíbe 

a mesma conduta. 

 

Faz-se necessário uma emenda modificativa para sanar essa 

incongruência para que seja garantida uma reserva de canudos biodegradáveis ou 

similares para utilização por pessoas com deficiência 

 

Com a promulgação da Lei 10.942/2018 diversos estabelecimentos 

comerciais simplesmente pararam de fornecer canudo, uma vez que o estabelecimento 

não é obrigado a fornecer canudo. 

 

Pensando na proteção e integração social das pessoas portadoras de 

deficiência, matéria de competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e da 

União; nos termos do artigo 24, incisos VIII e XIV, da CF, é possível a adoação de 

emenda modificativa para obrigar ao estabelecimento comercial garantir uma 

reserva de canudos biodegradáveis ou similares para utilização por pessoas com 

deficiência. 

 

Em relação ao art. 2º-B também deve ser suprimido uma vez que a Lei 

10.942/2018 está em vigência desde 04 de dezembro de 2018. 

 

Desta forma apresento sugestão de emenda modificativa e supressiva 

para sanar qualquer vício de irregularidade para aprovação e sanção deste importante 

projeto. 

Art. 1º A Lei nº 10.942, de 04 de dezembro de 2018, passa a vigorar acrescida 

dos art. 2º-A, com a seguinte redação: 

 “Art. 2º-A Os comerciantes devem manter uma reserva ativa de canudos 

biodegradáveis ou similares para a utilização por Pessoas com Deficiência 

(PcD).”  

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
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Por NÃO me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro o 

NÃO ACOLHIMENTO, do parecer jurídico, com a adoção modificativa e supressiva 

elaborada. 

 

Vitória, 25 de fevereiro de 2019. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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