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Mensagem nº 185/2018 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Transmito a V. Exa., e dignos Pares, amparado no artigo 66, § 2º e § 3º da Constituição Estadual, as razões do VETO PARCIAL ao 

Autógrafo de Lei nº 153/2018, que “Proíbe os estabelecimentos comerciais, no âmbito do Estado, de comercializar e de fornecer aos seus 

clientes canudos descartáveis de material plástico e/ou similares”, de autoria da Deputada Luzia Toledo, referente ao Projeto de Lei nº 

46/2018, para cumprimento das formalidades constitucionais de praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do Estado - PGE, ao apreciar os aspectos 

constitucionais, manifestou-se pelo veto parcial ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos que seguem transcritos: 

 

“Em primeiro lugar, observo que assunto semelhante foi analisado por este Centro de Estudos nos autos do processo nº 59085207. A 

análise de constitucionalidade do autógrafo de lei nº 115/2012, decorrente do PL nº 293/2012, de autoria do Deputado José Esmeraldo, 

tratou sobre a proibição da distribuição aos consumidores de sacolas plásticas pelos estabelecimentos comerciais no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. De acordo com o parecer CEI/PGE nº 108/2012, concluiu-se que o inteiro teor do Autógrafo n° 115/2012 não possui 

qualquer vício jurídico e que inexiste qualquer razão para a não sanção por parte do Governador, salvante a verificação de motivos para a 

aposição de veto político. 

Sendo assim, além dos fundamentos já expostos no mencionado processo, é importante tecer algumas observações: como se infere da 

justificativa apresentada pela Deputada, o objetivo do autógrafo de lei em análise é preservar o meio ambiente e reduzir uma das formas de 

poluição; sendo assim, faz-se necessário definir qual é a natureza jurídica das normas veiculadas no autógrafo de lei, uma vez que é com 

base nesta premissa que se pode afirmar (i) a competência do Estado para cuidar do tema, bem como, no caso de existir tal competência, 

(ii) o seu válido exercício no pormenor, em cotejo com os princípios e as regras gerais aplicáveis ao campo jurídico pertinente.  

O texto normativo proposto envolve, notadamente, a criação de regra que visa à proteção do meio ambiente. A Constituição da República 

confere à União, Estados e ao Distrito Federal competência para legislar sobre produção e consumo, conservação da natureza, defesa do 

solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, 

turístico e paisagístico (art. 24, V ao VIII c/c §1º ao 4º).No caso em comento, a competência do Estado do Espírito Santo para legislar sobre 

proteção ao meio ambiente se restringe à edição de normas específicas, uma vez que já existe lei nacional e estadual de caráter geral sobre 

essa disciplina. 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n° 6.938/1981, regulamentada pelo Decreto Federal n° 99.274/90), estabelece os 

objetivos da Política Nacional, os instrumentos para a sua execução e as atribuições dos órgãos responsáveis pela proteção do meio 

ambiente. Dentre as normas, destacam-se o art. 2, 4º e o art. 8º que descreve as competências do CONAMA, que já editou inúmeras 

resoluções com a finalidade de dar destinação final adequada aos resíduos sólidos, mas nenhuma delas diz respeito, especificamente, aos 

canudos plásticos. 

Por sua vez, a Lei Federal nº 12.305/2010, que disciplina a Política Nacional de Resíduos Sólidos, determina a União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios que promovam medidas destinadas a obter a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (artigo 9º). 

Neste mesmo sentido, a Lei Estadual nº 9.264/2009 trouxe a Política Estadual de Resíduos Sólidos e Constituição capixaba também anuncia 

que tanto o Estado como os Municípios cabem traçar normas que assegurem o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a 

garantia do bem-estar de seus habitantes, assim como a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural (art. 231, 

da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo).  

O projeto de lei aqui analisado se insere nesse contexto. Isto é, ao vedar o fornecimento de canudos descartáveis de material plástico e/ou 

similares nos estabelecimentos, o legislador estadual institui normas sobre meio ambiente e sobre as práticas destinadas a preservá-lo, 

exatamente como lhe cabe em atenção à disciplina constitucional previamente traçada pela União e o próprio Estado. Sendo assim, o 

projeto de lei em análise trata, essencialmente, de política de proteção ao meio ambiente direcionada aos estabelecimentos situados no 

Estado que forneçam canudos descartáveis aos seus clientes. 

Nota-se que a norma que veda o uso dos canudos descartáveis produzidos com material plástico e/ou similares em estabelecimentos 

comerciais, visa a não geração de resíduos, permitindo, no entanto, o uso e comercialização de canudos biodegradáveis ou similares, o que 

sem dúvida alguma comunga com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional e Estadual de tratamento de resíduos sólidos na busca do 

reaproveitamento e reciclagem dos materiais. Assim, as normas contidas no presente autógrafo de lei são normas específicas, editadas 

dentro dos limites da competência concorrente estadual, em prol da preservação ambiental.  

Todavia, a previsão contida no parágrafo único do art. 2º, de aplicação da sanção de suspensão das atividades do estabelecimento 

comercial na hipótese de reincidência na comercialização de canudos descartáveis, ao nosso sentir, pode implicar violação ao postulado da 

razoabilidade e proporcionalidade, de esteio constitucional, na medida em que a sanção prevista, pelo menos em princípio, é muito severa 

em relação à hipótese de incidência. 

Como sabido, o postulado aplicativo da proporcionalidade, como instrumento a permitir a resolução, no caso concreto, de possíveis 

conflitos que podem surgir da aplicação desta norma, entre a liberdade do comerciante e do consumidor, de um lado, e a proteção ao meio 

ambiente, de outro, implica que a mitigação de um dos valores constitucionalmente protegidos só deve ocorrer na medida em que permite a 

realização do outro. É o que se convencionou chamar tríade da proporcionalidade: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido 

estrito. 

Sem adentrar numa análise muito específica do tema, para o que aqui interesse basta ressaltar que a sanção de suspensão das atividades 

pode ser por demais gravosa para as hipóteses de reincidência na infração de comercializar/fornecer canudos plásticos, pois haverá 
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excessivo aviltamento da liberdade comercial e de consumo, maior que o necessário para se garantir a proteção ambiental. Em outras 

palavras, há meios menos gravosos de se garantir a efetividade da norma e a proteção do meio ambiente, não se justificando a medida 

extrema de suspensão da atividade. Desta forma, entendo que o mencionado parágrafo deve ser objeto de veto.  

Não há antinomias entre o autógrafo ora analisado e os enunciados normativos da Lei nº Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de 

Resíduos Sólidos), principalmente pela legislação nacional, na parte que toca o presente autógrafo, trazer enunciados normativos abertos 

com uma larga discricionariedade para a implementação de uma política de resíduos para os estados federados (cf. art. 7º da Lei nº 

12.305/2010). 

Além disso, a matéria versada na no autógrafo de lei não demanda um tratamento geral e uniforme para todos os entes federados, embora a 

implementação de políticas de proteção ambiental seja uma necessidade nacional. Assim, o Estado do Espírito Santo pode, perfeitamente, 

impor aos seus comerciantes o dever de fornecerem canudos biodegradáveis ou similares. 

Sendo assim, não se verifica a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade do autógrafo de lei por ter emanado de proposição de 

origem parlamentar, nem interferência nas atividades próprias do Poder Executivo. Também não há vício de conteúdo na Lei, com exceção 

do que se apontou em relação ao parágrafo único ao artigo 2º.” 

 

Como se verifica, o presente Autógrafo incorre, em parte, em vício de inconstitucionalidade por ofensa ao Princípio da Razoabilidade e 

Proporcionalidade Constituição Federal, razão pela qual se impõe do VETO PARCIAL ao Autógrafo de Lei nº 153/2018, parágrafo único do 

art. 2°, referente ao Projeto de Lei nº 46/2018. 

 

Vitória, 05 de dezembro de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 

 

MINUTA DO PARECER TÉCNICO DA PROCURADORIA À MENSAGEM DE VETO N.º 

185/2018 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/MV/MV1852019/611191-103910788811022019-

assinado.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 230/2018 
 

Dispõe sobre a transparência nos empréstimos concedidos pelo Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Bandes). 

 

Art. 1º Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, e do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 

2012, deverão ser disponibilizadas e atualizadas em seção específica no site do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo 

(Bandes) informações de interesse geral, como: 

 

XX Operações de crédito, por cliente, com a divulgação obrigatória do nome do cliente, área operacional, descrição do projeto, condições 

do financiamento, tipo de garantia e valores contratados; 

 

a) Contratações e valores totais, por setor; 

 

I. Contratações e valores totais, por microrregião e município; 

 

IV) Outras informações as quais o Bandes julgar necessárias. 

 

Art. 2º As informações elencadas nesta Lei deverão ser atualizadas diariamente. 

 

Art. 3º O descumprimento do estabelecido nesta Lei incorrerá na responsabilização dos responsáveis. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/MV/MV1852019/611191-103910788811022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/MV/MV1852019/611191-103910788811022019-assinado.pdf
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Vitória, 31 de agosto de 2018. 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em uma democracia a transparência deve ser sempre um dos seus princípios basilares, por outro lado, os atos sigilosos devem ser a exceção, 

sobretudo no que tange à utilização de recursos públicos. 

Dessa forma, no ano de 2008 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) passou a dar publicidade a informações 

sobre as suas operações, como: o nome do cliente, seu setor de atividade, os objetivos do projeto e o valor contratado. Recentemente passou a 

disponibilizar também informações sobre os contratos do Banco, como taxas de juros, prazos de pagamento e garantias das operações, suas 

fontes de recursos, prestações de contas do BNDES aos órgãos de controle, entre outras. 

No Espírito Santo, o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Bandes), desenvolve um papel fundamental para o 

desenvolvimento da economia do Estado, investindo em negócios como os de microcrédito, agronegócio, economia verde, economia criativa, 

Fundos de Investimentos em Participações (FIPs), Parcerias Público-privadas (PPP), entre tantos. Por outro lado, a transparência em relação 

aos empréstimos concedidos ao longo dos seus quase 50 anos de existência é praticamente inexistente. 

Buscando dar maior transparência em relação aos empréstimos concedidos com a utilização de recursos públicos, tal qual passou a ocorrer 

com os financiamentos do BNDES após os recentes casos de corrupção, encaminhamos o presente projeto para tramitação, contando com o 

apoio dos demais parlamentares. 


