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Vitória,   23   de   novembro   de 2011. 

 

Mensagem n º   244 / 2011. 

 

Senhor Presidente: 

 

Com o OF. N° 5526 /SGP/ALES, datado de 1° de novembro de 2011, 

veio-me o Autógrafo de Lei n° 113/2011, de autoria do Deputado Sandro Locutor, para a 

manifestação deste Executivo quanto a sanção ou veto na forma constitucional. 

Assim, fazendo uso da competência que me é outorgada pela 

Constituição Estadual em seus artigos 66, § 2° e 91, IV, decidi vetar totalmente o PL n° 

22/11 por entendê-lo contrário ao interesse público, pelas razões adiante expostas 

fundamentadas no parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado a quem mandei ouvir, 

cujo texto aprovo e transcrevo: 

 

“Inicialmente, cumpre acentuar que legislação estadual pode 

estabelecer validamente medidas visando à integração social de pessoas 

consideradas obesas. Basta ver, a propósito, que o Supremo Tribunal Federal 

(STF), no julgamento de medida cautelar requerida na ADI n.º 2.477, entendeu por 

bem manter a presunção de validade de lei do Estado do Paraná que visa a 

promover um melhor acesso de pessoas obesas (situação orgânica que foi 

reputada na oportunidade como espécie de deficiência física) a salas de 

projeções, teatros e demais espaços culturais; in verbis:  

INFORMATIVO Nº 265 
TÍTULO 
Assentos para Obesos: Periculum in Mora Inverso 
PROCESSO 
 
ADI - 2477 
 
ARTIGO 
O Tribunal, por maioria, negou referendo à decisão proferida pelo 
Min. Ilmar Galvão que deferira em parte o pedido de medida 
liminar em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do 
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Paraná contra os artigos 1º, 2º e 3º da Lei 13.132/2001, do mesmo 
Estado ["Art. 1º As salas de projeções, teatros e os espaços 
culturais no Estado do Paraná que utilizam assentos para platéia 
deverão reservar 3% (três por cento) desses lugares para 
utilização por pessoas obesas. Art. 2º As empresas 
concessionárias de transporte coletivo municipal e intermunicipal 
com sede no Estado do Paraná deverão reservar no mínimo 02 
(dois) lugares em cada veículo, para atendimento do disposto 
nesta lei. Art. 3º Os lugares reservados de que tratam os artigos 
anteriores consistirão em assentos especiais, de forma a garantir o 
conforto físico compatível para as pessoas objeto desta lei."]. 
Considerou-se que, à primeira vista, a Lei impugnada está 
inserida na competência concorrente dos Estados e 
Municípios para legislar sobre a proteção e integração social 
das pessoas portadoras de deficiência prevista no art. 24, XIV, 
da CF (haja vista que a obesidade mórbida é uma forma de 
deficiência física), e, que, na hipótese, há a inversão de riscos, 
visto que a irreparabilidade dos prejuízos recairia sobre pessoas 
desfavorecidas por estado patológico que devem merecer 
tratamento especial por parte do Poder Público. Vencidos os 
Ministros Ilmar Galvão, relator, e Ellen Gracie, que 
referendavam a medida cautelar, nos termos em que concedida, 
ou seja, tão- somente para suspender a eficácia do art. 1º e da 
expressão "municipal e" constante do art. 2º da Lei 13.132/2001 
por entenderem que tais matérias são de interesse local e 
conseqüentemente, da competência legislativa municipal (CF, 
art. 30, I e V), excluídas, portanto, da competência legislativa do 
Estado. ADInMC 2.477-PR, rel. Min. Ilmar Galvão, 25.4.2002. 
(ADI-2477)  

 

Em que pese essa conclusão, tem-se que o autógrafo de lei 

sob análise padece de vícios que recomendam a aposição de veto por parte do 

Chefe do Poder Executivo estadual. 

Como se vê de seu conteúdo, o texto normativo em 

inquirição estatui uma permissão ao Poder Executivo Estadual para realizar 

determina conduta. Trata-se, portanto, de permissão positiva (permissão para 

fazer algo). Ocorre que, segundo a Teoria Geral do Direito, as normas permissivas 
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positivas só fazem sentido ante a existência prévia de normas proibitivas do 

comportamento a que se almeja franquear. Em outras palavras, a permissão 

normativa de uma determinada conduta só tem sentido lógico caso ela, em razão 

do ordenamento jurídico em vigor, for proibida por uma norma imperativa negativa. 

Ninguém melhor do que NOBERTO BOBBIO para esclarecer tal aspecto: 

[...] a função das normas permissivas é a de eliminar um 
imperativo em determinadas circunstâncias ou como referência ou 
com referência a determinadas pessoas, e portanto, as normas 
permissivas pressupõem as normas imperativas. Se não se 
partisse do pressuposto da imperatividade, não haveria 
necessidade, em determinadas circunstâncias e em relação a 
determinadas pessoas, de eliminar um imperativo, isto é, de 
permitir.[...] 
[...] as normas permissivas positivas são aquelas que negam um 
imperativo negativo (ou proibição); as normas permissivas 
negativas são aquelas que negam um imperativo positivo (ou 
comando) [...]. (Teoria da norma jurídica. São Paulo: Edipro, 2001, 
p.126-128) 

 

Tais lições aplicam-se com perfeição no campo do direito 

privado, mas dependem de certas adaptações quando lançadas no campo do 

direito público, circunstância que ocorre como conseqüência da incidência 

especial de determinado princípio constitucional: o princípio da legalidade.  

Diante da Administração Pública, o princípio da legalidade 

(CRFB, art. 5º, II), pedra angular de nosso Estado Democrático de Direito, é visto 

com peculiar pujança, dando origem a um modelo paradigmático do agir estatal. 

Seu conteúdo prescritivo limitador, quando em referência ao Estado, pode ser 

resumido na seguinte passagem do administrativista pátrio CARLOS ARI 

SUNDFELD: 

À idéia de submissão do Estado à ordem jurídica, aplicável ao 
direito público, opõe-se o princípio, que está na base do direito 
privado, da liberdade dos indivíduos. Para o particular praticar 



 

 

Veto total PL 22-11 

 
4 

validamente um ato, não necessita de autorização expressa da 
norma jurídica; basta que o ato não seja proibido pelo direito. Por 
isso se afirma que o particular pode fazer tudo que a Constituição 
as leis não proíbem, enquanto o Estado só pode fazer aquilo que 
tais normas autorizam expressamente. Em outras palavras: a 
validade dos atos privados depende apenas de sua não-
contrariedade com o direito, enquanto a dos atos de direito público 
depende não só disso, mas também de seu amparo em norma 
(constitucional ou legal) autorizadora específica. (Fundamentos de 
direito público. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.162-163)         

 

Assim, pode-se concluir que, mais do que não ter proibição 

legal castradora do agir, o poder público, especialmente a Administração, deve ter 

autorização legal para atuar.  

Dentro dessa perspectiva, poder-se-ia concluir, de 

afogadilho, pela prestabilidade jurídica da proposição contida neste processo 

administrativo, uma vez que supre lacuna legislativa afeta à realização de 

determinada conduta estatal. 

Porém, assim não ocorre no caso sob exame, na medida em 

que o Autógrafo de Lei n.º 113/2011 não veicula uma autorização jurídica capaz 

de possibilitar, de fato, uma ulterior ação administrativa válida, nem sequer se 

mostra razoável em sua específica conformação prescritiva.  

A uma porque a incipiente legislação em foco deveria 

estabelecer os requisitos necessários para pormenorizar a situação de obesidade 

(qual são os critérios técnicos aceitáveis, se ela se dirige apenas à obesidade 

mórbida ou não, etc.), bem como detalhar como se materializaria, de fato, as 

medidas que levariam ao estímulo fiscal que configura seu objeto. Sem tais 

pormenores, conclui-se, facilmente, que será necessário editar outra lei para 

suplantar tais omissões em prol de garantir uma mínima eficácia ao direito posto 

no autógrafo sob exame. Até porque ato regulamentar oriundo do Poder Executivo 
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não poderá adentrar nessa seara, sob pena de ofensa ao princípio constitucional 

da legalidade (artigo 5º, II, da CF-88). 

A duas porque, em complementação da constatação anterior, 

o texto sob análise deveria especificar quais seriam os “incentivos fiscais de 

geração de emprego”, tendo em vista que os tributos e encargos incidentes nos 

atos de contratação, pagamento e demissão de trabalhadores são todos da 

competência legislativa da União Federal. Nesse prisma, não é possível fazer um 

correlação entre desoneração fiscal de ICMS, ITCD e IPVA – tributos cuja 

competência tributária pertencem aos Estados-membros – e a contratação de 

pessoas obesas por parte das empresas.  

Daí porque a autorização legislativa em apreço se mostra 

inútil em sua conformação, já que não há matriz paramétrica adequada para 

ulterior regulamentação infralegal, tendo em vista que os tributos incidentes no 

substrato fático eleito são todos da alçada de outro ente político. 

Por fim, se é certo que a obesidade pode ser considerada 

como condição pessoal capaz de afiançar a adoção de medidas legislativas 

visando ao aparelhamento da sociedade para a integração social da parcela da 

população acometida por tal situação, também é constatação inconcussa que ela 

não se mostra condição pessoal estável no tempo, tal como a idade e a deficiência 

física consolidada (outros campos versados pela legislação objeto de alteração). 

Desse modo, é sobremaneira difícil a eleição da obesidade para a concessão de 

benefícios pessoais sem que se crie mecanismo de aferição da permanência 

desse estado fático. Nessa ordem de idéias, não é razoável1 que empresas fruam 

                                                 
1
 Outro ponto seria analisar o autógrafo sob estudo tendo em vista a razoabilidade da medida em face de 

outras doenças e condições limitadoras igualmente geradoras de preconceitos na contratação, bem sua 

proporcionalidade já que se verifica verdadeira “epidemia” de obesidade e sobrepeso no Brasil, porquanto 
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com eventual benefício fiscal decorrente de situação personalíssima 

potencialmente transitória, sem que existam mecanismos capazes de aferir sua 

manutenção ao longo do período de concessão (omissão detectada no autógrafo 

em apreço).  

Como se nota, diante das especificidades do tema em 

apreço, não é recomendável que legislação com tal escopo seja construída de 

forma incôndita, incompleta, necessitando, portanto, de um maior detalhamento no 

altiplano legal, a fim de se garantir a sua mínima eficácia e utilidade”. 

 

Pelo exposto o veto total se impõe. 

  

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

 
 

                                                                                                                                                     
quase 1/5 da população economicamente ativa pode ser considerada obesa (fonte: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1699&id_pagina=1) 


