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Vitória  29   de  novembro   de  2012 

 

 

 

Mensagem nº   309  /2012 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

Comunico a essa Casa de Leis  que, amparado nos artigos 66, § 2º e 91, IV da 

Constituição Estadual, vetei parcialmente, o Projeto de Lei nº 145/2012, de autoria do Deputado 

Glauber Coelho, que “Dispõe sobre normas e procedimentos para a coleta seletiva, o 

gerenciamento e a destinação final do "lixo tecnológico" no Estado e  dá outras providências.” 

 

O veto que ora aponho incide sobre: todo o artigo 5º,  todo o artigo 10. e sobre 

todo o inciso II,  do artigo 14, do Projeto de Lei sob análise. 

 

Solicitada a manifestação da Procuradoria Geral do Estado, aquele órgão 

jurídico emitiu as razões do veto no bem lançado Parecer que aprovo, adoto e transcrevo: 
 

“DA CONSTITUCIONALIDADE GERAL DO AUTÓGRAFO DE LEI SOB ANÁLISE. 

  

À exceção dos preceitos referenciados nos tópicos abaixo alinhavados, 

não há vício de inconstitucionalidade, formal ou material, a ser inculcado ao 

Autógrafo de Lei n.º 160/2012.  
 

Tal se pode dizer, do ponto de vista formal, porque a questão da 

responsabilidade das empresas pela destinação final ou pela reciclagem dos 

resíduos sólidos advindos de suas atividades econômicas é assunto que 

compõe o temário proteção do meio ambiente e controle da poluição, que 

está sob a regência da denominada competência legislativa concorrente 

limitada, ex vi do art. 24, VI, da CF/88. 
 

Segundo essa específica sistemática constitucional, resta ao Estado-

membro, em hipóteses que tais, a denominada competência legislativa 

suplementar, que consiste na atribuição de complementar as normas gerais 

expelidas pela União Federal, criando normas específicas, e, no caso de 

ausência de legislação nacional de cunho geral quanto a um determinado 

tema, exercer a competência legislativa plena, com uma atuação supletiva em 

relação à lacuna em questão, em prol de atender as suas peculiaridades. 

Conclusões que são extraídas facilmente da disciplina constitucional sobre o 

tema: 
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CF/88 
 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

[...] 
 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo 

e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 

poluição; 

[...] 
 

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 

limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
 

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não 

exclui a competência suplementar dos Estados. 
 

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
 

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 
  

É exatamente essa sistemática de competências legiferantes que dá 

arrimo ao autógrafo em causa. 
 

Com efeito. 
 

Há no ordenamento jurídico pátrio legislação, de eficácia nacional, que 

disciplina, entre outros assuntos, o manejo de resíduos sólidos urbanos 

provenientes das atividades comerciais. Trata-se da Lei Nacional n.º 

11.445/20071, cujo art. 6º permite que o poder público possa atribuir a 

responsabilidade pelo manejo dos resíduos sólidos às empresas geradoras. 

Confira-se: 
 

LEI N.º 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007. 
 

Art. 6º O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de 

serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador 

pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido 

urbano. 
 

Como se vê, esse artigo faculta ao poder público a possibilidade de 

impor às empresas geradoras a responsabilidade pelo manejo de seus 

resíduos sólidos.  

                                                           
1
 Esse diploma legal estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para o serviço 

público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos. 
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Tal poder público, mencionado no preceito acima transcrito, deve ser 

entendido como o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e os 

Estados-membros, por força do que dispõe o parágrafo 1º do art. 6º da Lei 

n.º 6.983/81, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente; in verbis:  

 

LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

 

Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo 

Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 

ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA, assim estruturado:  
 

I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o 

Presidente da República na formulação da política nacional e nas 

diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais; 

(Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990) 
 

II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor 

ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o 

meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua 

competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida; 

(Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990) 
 

III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da 

República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e 

controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes 

governamentais fixadas para o meio ambiente;  (Redação dada pela Lei nº 

8.028, de 1990) 
 

IV - órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis, com a finalidade de executar e fazer 

executar, como órgão federal, a política e diretrizes governamentais 

fixadas para o meio ambiente;  (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990) 
 

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis 

pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de 

atividades capazes de provocar a degradação ambiental; (Redação dada 

pela Lei nº 7.804, de 1989) 
 

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo 

controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições; 

(Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 
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§ 1º Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua 

jurisdição, elaboração normas supletivas e complementares e 

padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem 

estabelecidos pelo CONAMA. 

 
Diante desse panorama, fica claro que o Estado do Espírito Santo detém 

a competência para ejetar, por intermédio de seu Poder Executivo ou de seu 

Poder Legislativo, normas ambientais visando a complementar o regramento 

nacional do CONAMA, acerca da questão do tratamento, reciclagem e 

disposição final dos resíduos sólidos poluidores resultantes das atividades 

comerciais, ou mesmo a suprir lacunas normativas nesse campo. 
 

Por conta disso é que se pode atestar a higidez jurídica do autógrafo em 

disquisição, na medida em que este se preordena a atuar supletivamente em 

relação às normas já expedidas pelo CONAMA, uma vez que tal órgão ainda 

não cuidou da destinação final dos resíduos decorrentes da atividade de 

produção e comercialização de produtos eletroeletrônicos2.  
 

Fincada a validez formal do texto sob exame, passa-se a investigar a 

sua constitucionalidade material. 
 

Quanto a isso, basta dizer que, salvo melhor juízo, o autógrafo em tela 

visa a satisfazer o dever de preservação ambiental gravado no caput do art. 

225 da CF/88, artigo que possui a seguinte legenda: 
 

CF/88 
 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  
 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 

material genético; 
 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e 

                                                           
2
 No que diz respeito à destinação final de resíduos poluidores provenientes de atividades 

comerciais, o CONAMA já regrou a gestão dos resíduos da construção cível (Resolução 
CONAMA Nº 307/2002) e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde 
(Resolução CONAMA Nº 358/2005). 
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a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 

que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  
 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  
 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 

de vida e o meio ambiente;  
 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 

espécies ou submetam os animais a crueldade.   
 

Não só isso, a imposição de regramentos preordenados a reduzir ou 

eliminar os impactos negativos ao meio ambiente provenientes dos resíduos 

sólidos da atividade comercial, inclusive no que se refere ao denominado "lixo 

tecnológico", é mecanismo normativo que concretiza princípios norteadores 

do direito ambiental, especificamente o da prevenção, da precaução e da 

correção na fonte. 
 

Destarte, como regra geral, pode-se concluir que o Autógrafo de Lei n.º 

160/2012 também é válido do ponto de vista material. 
 

DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 5º E 10. DO AUTÓGRAFO DE LEI 
SOB ANÁLISE. 

 

Ao se voltar à imposição de regras para a fabricação de 

produtos que, inevitavelmente, se preordenam à comercialização nacional, o art. 5º 

do incipiente ato normativo invade o campo da competência legislativa privativa da 

União Federal para lançar normas gerais no campo da produção industrial, atribuição 

destinada ao citado ente político por força do que dispõe o inciso V e parágrafos do 

art. 24 da CF-88.  

Com efeito, não se divisa no regramento do tipo de 

componentes utilizados na fabricação de computadores a existência de peculiaridade 

local capaz de arrimar o exercício da cognominada competência legislativa plena 

deferida pela Norma Normarum aos Estados-membros no seguinte preceito: 

 
CF/88 

Art. 24. [...] 
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§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades. 

Quanto ao ponto, cumpre transcrever trecho do parecer da lavra da 

Procuradoria-Geral da República, acolhido pelo voto vencedor proferido na 

ADI 3.668 ( Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 17-9-2007), que julgava 

a inconstitucionalidade de lei estadual que imputava dever às instituições 

financeiras localizadas no Distrito Federal de afixar tabela relativa a taxas de 

juros e de rendimentos de aplicações financeiras. Eis o referido excerto:  

 
O pedido deve ser julgado procedente. 

[....] 

Pois bem, no presente caso, não se vislumbram quaisquer 

“particularidades” ou “peculiaridades locais” que configurassem 

minúcias que a “União jamais poderia regular pela distância em que se 

encontra da periferia”. 

Com efeito, não há razão para que somente as agências bancárias situadas 

no Distrito Federal sejam obrigadas a afixarem, em suas entradas, tabelas 

relativas à taxa de juros, bem como o percentual dos rendimentos de 

aplicações financeiras oferecidas ao consumidor. 

[...] 

Nota-se, portanto, que o legislador distrital inovou acerca de tema sobre o 

qual não poderia fazê-lo” 

 
Note-se que mesmo a delimitação lançada no citado art. 5º do 

autógrafo, que pretender restringir a sua eficácia territorial às fronteiras 

capixabas, não tem o condão de afastar a pecha ora aventada. Isso porque a 

produção de computadores não é efetuada, por certo, para ser comercializada 

estritamente em um determinado Estado da federação. 
 

A bem da verdade, é de simples apreensão que as relações em foco não 

ocorrem dentro de um quadro estático, onde os fornecedores e os 

consumidores situam-se dentro do território de um mesmo Estado.  Nessa 

situação, o âmbito de incidência territorial das normas em apreço claramente 

extravasa as fronteiras de nosso Estado, alcançando, portanto, todo o 

território nacional.  
 

Justamente essa última constatação que configura pano de fundo para a 

detecção de outro vício paralelo ao acima pontuado: o Art. 5º do autógrafo de 

lei que objetifica este parecer ofende a competência privativa da União para 

disciplinar o comércio interestadual, ex vi do Art. 22, inciso VIII, da CF-88. 
 

Com efeito, nesse ponto, o texto normativo em disquisição acaba por 

interferir no comércio interestadual, cuja disciplina jurídica é da competência 
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privativa da União Federal, conforme preceitua o art. 22, inciso VIII, do Texto 

Magno: 

CF-88 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

[...] 

 

VIII - comércio exterior e interestadual;  

[...] 

 
Vale dizer: a produção e o comércio de computadores é, por essência, 

interestadual (ou até mesmo internacional), aspecto no qual o Estado-

membro não pode interferir por força da Constituição.  

 

Nesse sentido já se posicionou em várias ocasiões o Excelso Pretório, 

como se pode depreender de trecho de Voto prolatado pelo então Ministro 

Maurício Corrêa, bem como de ementa de julgamento de ADI. Eis, 

respectivamente, a transcrição de tais textos:   

 
[...] 

Com razão o Procurador-Geral da República ao afirmar que “a norma em 

questão não resiste a um juízo de inconstitucionalidade”. A lei local 

impôs exigências a todas as bebidas comercializadas no âmbito do Estado 

do Rio de Janeiro, independentemente de sua procedência. Dessa forma, 

esses produtos, mesmo fabricados nos demais estados da federação ou 

ainda no exterior, deveriam trazer numeração específica em seus rótulos 

ou tampinhas para que pudessem ser comercializados naquele ente 

federado. 

Parece-me que, de fato, está o Estado do Rio de Janeiro legislando em 

matéria de comércio interestadual e até mesmo internacional, pois, como 

se sabe, há uma grande parcela de importação de bebidas produzidas em 

outros países e que, para serem vendidas no Estado fluminense, estariam 

sujeitas à identificação numérica prevista. 

De qualquer sorte, em tema de comércio interestadual é clara a 

interferência operada pela norma impugnada, visto que notória a 

comercialização no Estado do Rio de Janeiro de bebidas provenientes de 

outros entes federados. [...]. (ADI 910 / RJ – Relator(a): Min. 

MAURÍCIO CORRÊA. Julgamento:  20/08/2003 Órgão Julgador: 

Tribunal Pleno)   

 

Ementa 

OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÕES, NAS EMBALAGENS 

DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIALIZADOS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO (LEI FLUMINENSE N. 1.939, DE 
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1991, ART. 2., ITENS II, III E IV). CAUTELAR DEFERIDA, EM 

FACE DA URGENCIA DA MEDIDA E DA RELEVÂNCIA DA 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO PEDIDO (ARTIGOS 24, V E 22, 

VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). (ADI 750 MC / RJ - Relator(a): 

Min. OCTAVIO GALLOTTI Julgamento: 29/06/1992, Órgão Julgador: 

TRIBUNAL PLENO)  

 

Nem se argumente, em sentido contrário, que a promoção dos 

interesses ligados ao meio ambiente permitiria a atuação do Estado-membro 

com espeque na competência legislativa suplementar que detém nesse 

assunto.  
 

Tal se deve porque, no seio de uma “sociedade consumo”, a figura do 

meio ambiente se faz presente, em maior ou menor grau, em uma miríade de 

relações tratavas pelos agentes sociais. Nessa medida, a maximização de tal 

critério para fins de aferição da competência legislativa do Estado-membro 

representaria o menoscabo de competências legislativas reservadas à União 

Federal pela CF-88, principalmente no campo da regulação do comércio 

interestadual.  
 

Calha a fiveleta a seguinte lição do ex-Ministro MOREIRA ALVES, 

proferida no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade n.º 1.153, 

que deixa evidente a necessidade de se conferir à União Federal a atribuição 

de regrar o comércio interestadual, ainda que o assunto em tela adeje ao 

temário da proteção ao meio ambiente: 

 
[...] Finalmente, é de atentar-se para a circunstância de que, quando 

determinada matéria é complexa, no sentido de envolver aspectos dos 

quais um incide no âmbito da competência exclusiva da União Federal e 

outro na esfera da competência supletiva dos Estados-membros, a 

disciplina dessa matéria complexa se situa exclusivamente no âmbito da 

competência exclusiva da União, visto como a competência exclusiva é 

absoluta, e, portanto, não pode ser afastada direta ou indiretamente [...].  
 

Nesse panorama, e tendo em vista as considerações lançadas neste 

tópico, ganha força a inconstitucionalidade do art. 5º da embrionária 

legislação estadual, tendo em vista que a regulação da produção de 

computadores gera efeitos que, naturalmente, extravasam as fronteiras dos 

estados. 
 

Seguindo essa mesma linha raciocínio, inconstitucional também se 

apresenta o art. 10 do Autógrafo de Lei n.º 160/2012. 
 

Aliás, nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou casos 

semelhantes, tendo firmado jurisprudência no sentido de que ato legislativo 

que venha regulamentar informações que devam constar nas embalagens de 

produtos, notadamente daqueles que são objeto de comércio interestadual, é 



9                                                                                                       VETO PARCIAL  PL 145.12 PROC. 60208465 - 27.11.12. 

 

da competência legislativa da União, seja porque se trata de normas gerais de 

produção e consumo (inciso V e parágrafos do art. 24 da CF/88), seja porque 

se trata de normas respeitantes ao comércio interestadual (inciso VIII do art. 

22 da CF/88). Confiram-se os seguintes julgados da Suprema Corte pátria: 

 
Ementa 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  

OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÕES EM EMBALAGENS DE 

BEBIDAS. COMÉRCIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 

EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. ATUAÇÃO RESIDUAL 

DO ESTADO-MEMBRO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO 

ARTIGO 24, V, DA CF/88. ARTIGO 2o, DA LEI ESTADUAL 2089/93. 

FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA REGULAMENTAR A 

MATÉRIA. SIMETRIA AO MODELO FEDERAL. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO.  

1. Rótulos de bebidas. Obrigatoriedade de informações. Existência de 

normas federais em vigor que fixam os dados e informações que devem 

constar dos rótulos de bebidas fabricadas ou comercializadas no território 

nacional. Impossibilidade de atuação residual do Estado-membro. 

Afronta ao artigo 24, V, da Constituição Federal. Precedentes.  

2. Delegação de competência. Inobservância do artigo 84, IV, da Carta 

Federal. Por simetria ao modelo federal, compete apenas ao Chefe do 

Poder Executivo estadual a expedição de decretos e regulamentos que 

garantam a fiel execução das leis.  

3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar 

a inconstitucionalidade da Lei 2089, de 12 de fevereiro de 1993, do 

Estado do Rio de Janeiro.  (ADI 910/RJ, Relator(a): Min. MAURÍCIO 

CORRÊA, Julgamento:  20/08/2003) 

 

Ementa 

- OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÕES, NAS EMBALAGENS 

DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIALIZADOS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO (LEI FLUMINENSE N. 1.939, DE 

1991, ART. 2., ITENS II, III E IV). CAUTELAR DEFERIDA, EM 

FACE DA URGENCIA DA MEDIDA E DA RELEVÂNCIA DA 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO PEDIDO (ARTIGOS 24, V E 22, 

VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). (ADI 750 MC/RJ, Relator(a): 

Min. OCTAVIO GALLOTTI, Julgamento:  29/06/1992            Órgão 

Julgador: TRIBUNAL PLENO)  

 

Destarte, exsurgem como inconstitucionais os artigos 5º e 10 do 

autógrafo de lei sob análise. 

 
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA “A” DO INCISO II DO ART. 14 DO 
AUTÓGRAFO DE LEI. 
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Avançando neste parecer, depara-se com outro vício: a alínea “a” do 

inciso II do art. 14 do autógrafo de lei sob estudo representa inobservância do 

conteúdo da lei nacional de licitações, cristalizando ofensa ao inciso XXVII do 

art. 22 da CF/88, que determina a competência legislativa privativa da União 

Federal, para elaborar normas gerais de licitação e contratação aplicáveis às 

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais dos Estados-

membros. Confira-se: 

 
CF/88 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

[...] 

 

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as 

modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 

fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido 

o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de 

economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 
Desenvolvendo a competência legislativa prevista no preceito 

constitucional supramencionado, a União Federal editou a Lei n.º 8.666/93, 

que lança normas gerais sobre licitações. Tal diploma é repleto de dispositivos 

garantidores da concorrência, da isonomia entre os participantes e da 

possibilidade de o administrador escolher in concreto a melhor proposta para 

o Poder Público. Eis o dispositivo que espelha a deferência prestada aos 

valores em foco: 

 
Lei n.º 8.666/93 

 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 

ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
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circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da 

Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 

[...] 

 
Vale ressaltar, ainda, que a Lei n.º 8.666/93 regra o instituto da 

declaração da inidoneidade, impondo tal sorte de penalidade àquele que der 

causa à inexecução total ou parcial a contrato firmado com a Administração. 

Eis a legenda do mencionado preceito: 

 
Lei n.º 8.666/93 
 
Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 
[...] 

 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
Diante desse conspecto, infere-se que o texto normativo em tela afeta a 

isonomia e a concorrência ampla que deve balizar o procedimento licitatório, 

pois, cria hipótese de inidoneidade que nada tem a ver com o cumprimento, 

passado ou futuro, de contratos firmados com o Poder Público, malferindo, 

outrossim, o específico regramento desse instituto posto na legislação 

nacional. 

 

Com efeito. 

 

Por um lado, o preceito em tela configura restrição indevida ao acesso 

dos interessados aos processos licitatórios, na medida em que o óbice por ele 

criado não guarda qualquer pertinência com a garantia de cumprimento das 

obrigações a serem entabuladas com o Poder Público, vergastando os 

princípios lançados no caput e inciso I, parágrafo primeiro, ambos do art. 3º 

da Lei n.º 8.666/93.  

 

N'outro giro, o legislador estadual também se divorcia do regramento da 

declaração de inidoneidade previsto no inciso IV do art. 87 da legislação 

nacional acerca do tema.  

 

Essas ilações encontram arrimo na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. Decerto, tem-se como paradigmático o julgamento da ADI n.º 3.670, 
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que analisou a validade de lei Distrital que criava restrição licitatória dirigida a 

empresas que discriminarem na contratação de mão-de-obra. Nessa ocasião, 

o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE deixou consignado, em seu voto vencedor, 

o seguinte:  

 
O caso não é de lei de efeito concreto, pois presentes a abstração, 

generalidade e impessoalidade das normas que contém. 

O dispositivo atacado estabelece um critério a ser observador de 

modo geral nos contratos administrativos do Governo do Distrito 

Federal, vale dizer, que não especifica tampouco destaca tema capaz de 

retirar-lhe a abstração e generalidade e a impessoalidade: também não se 

trata de norma especial, atinente a particularidades da orientação local – 

mas, sim, de norma geral de incapacitação de licitar. 

É monopólio da União o poder de legislar sobre normas gerais de 

licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais de todos 

os entes da Federação, nos termos do art. 22, XXVII, da 

Constituição. 

De qualquer sorte, igualmente me convence a alegação de afronta ao art. 

37, XXI, da Constituição da República – norma de observação 

compulsória pelas ordens locais –, como expresso no caput “igualdade 

de condições de todos os concorrentes”, o que é incompatível com a 

proibição de licitar em função de um critério – o da discriminação de 

empregados inscritos em cadastros restritivos de crédito –, que não tem 

pertinência com a exigência de garantia do cumprimento do objeto 

do concurso. (grifos nossos) 

 
E não há dúvidas acerca da aplicação da ratio decidendi do citado aresto 

ao caso dos autos.  

 

Em súmula: seja por qualquer desses prismas acima expostos, a 

legislação capixaba contida no autógrafo em análise não encontra guarida na 

lei nacional de licitações, de modo a evidenciar o transbordo da competência 

legislativa conferida pela Carta de Outono ao Estado-membro no pormenor.  

 

 
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA “B” DO INCISO II DO ART. 14 DO 

AUTÓGRAFO DE LEI. 

 
Por fim, a aliena “b” do inciso II do art. 14 da incipiente legislação 

estadual, ao determinar a cassação do alvará de empresas infratoras, incorre 

em vício de inconstitucionalidade formal.  

 

Isso porque pertence aos Municípios a competência legislativa para 

elaborar normas que disciplinam a validade de alvarás e de licenças de 
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funcionamento dos estabelecimentos comerciais, por força da regra prevista 

no art. 30, inciso I, da Carta da República, que confere a esses membros da 

Federação Brasileira a competência exclusiva (privativa) para legislar sobre os 

temas de predominante interesse local; in verbis: 

 
CF/88 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

[...] 

 
De fato, é tese prevalente na doutrina e na jurisprudência que 

constituem objeto de competência legislativa exclusiva da municipalidade as 

matérias de predominante interesse local3, sendo que lei editada por qualquer 

outro ente da federação que venha a invadir esse campo será inconstitucional 

sob o ponto de vista formal. Eis, respectivamente, escólio doutrinário e 

posicionamento jurisprudencial que vão ao encontro do afirmado: 

 
Cumpre reiterar, por fim, que no âmbito da sua competência 

constitucional o Município exerce a função de legislar sem submissão 

hierárquica, sendo inconstitucionais a lei estadual e a lei federal que, 

desbordando dos limites das respectivas competências, invadirem o 

campo da competência municipal. (Competências na constituição de 

1988. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 119) 
 

Ementa:  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 2º DO ARTIGO 

229 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. TRANSPORTE 

COLETIVO URBANO. ARTIGO 30, V DA CONSTITUIÇÃO DO 

BRASIL. TRANSPORTE GRATUITO. COMPETÊNCIA 

LEGISLATIVA. POLICIAIS CIVIS. DIREITO ADQUIRIDO. 

INEXISTÊNCIA.  

1. Os Estados-membros são competentes para explorar e regulamentar a 

prestação de serviços de transporte intermunicipal. 2. Servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico. Precedentes.  

3. A prestação de transporte urbano, consubstanciando serviço público de 

interesse local, é matéria albergada pela competência legislativa dos 

Municípios, não cabendo aos Estados-membros dispor a seu respeito.  

                                                           
3
 Interesse local, para fins de demarcação da competência legislativa e material do Município, não 

constitui interesse peculiar ou exclusivo, mas sim interesse predominante da municipalidade.   
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4. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado parcialmente 

procedente. 

(ADI 2349 / ES, Relator(a): Min. EROS GRAU, Julgamento:  

31/08/2005, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno)  

 
A grande questão que envolve a competência legislativa exclusiva do 

Município, descrita no inciso I do art. 30 da CF/88, consiste na sua 

identificação concreta, tendo em vista que a expressão “interesse local” é 

vaga e ambígua, cujo significado é, muitas vezes, influenciado pela 

conjuntura social e política. Contudo, a doutrina lança critérios que servem 

para nortear a identificação do interesse local para fins de definição da 

competência legislativa exclusiva do Município, os quais são externados com 

clareza por ALEXANDRE DE MORAES na seguinte passagem: 

 
Apesar de difícil conceituação, interesse local refere-se àqueles que 

disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do 

município, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional 

(Estados) ou geral (União), pois como afirmado por Fernanda Dias 

Menezes “é inegável que mesmo atividades e serviços tradicionalmente 

desempenhados pelos municípios, como transporte coletivo, polícia das 

edificações, fiscalização das condições de higiene de restaurantes e 

similares, coleta de lixo, ordenação e uso de solo urbano, etc, dizem 

respeito secundariamente com o interesse estadual e nacional”. 

Dessa forma, salvo as tradicionais e conhecidas hipóteses de interesse 

local, as demais deverão ser analisadas caso a caso, vislumbrando-se qual 

o interesse predominante (princípio da predominância do interesse) 

(Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 304)            
 

A despeito disso, atesta a precitada FERNANDA DIAS MENEZES DE 

ALMEIDA, que “[...] sempre poderá haver situações de difícil enquadramento, 

quando os interesses de mais de uma esfera se entrelaçarem com peso igual. 

Diante de inevitáveis impasses desta ordem, só mesmo ao Poder Judiciário 

caberá dizer a quem compete disciplinar a matéria ou executar a tarefa”. 

(Competências na constituição de 1988. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 

116).  

 

De toda a sorte, a nebulosidade acima descrita não se encontra 

presente na hipótese que aqui se descortina, porquanto a matéria que 

configura o núcleo das normas em nascimento é, evidentemente, afeta à 

competência administrativa e legislativa do Município.  
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Sem dúvidas, a atividade caracterizada pela fiscalização (polícia 

administrativa) das atividades dos estabelecimentos comerciais, incluindo a 

concessão de alvarás e licenças de funcionamento, é da alçada do Poder 

Municipal, que, conseqüentemente, detém competência legislativa exclusiva 

para dispor sobre tal tema (interesse predominantemente local).  

 

Bem por isso, Alexandre de Moraes, linhas abaixo do trecho dantes 

citado, enfatiza que “[...] é de competência da municipalidade a disciplina a respeito da 

exploração da atividade de estabelecimento comercial, expedindo alvarás ou licenças 

para regular seu funcionamento”.   

 
Emerge, destarte, a inconstitucionalidade formal da alínea “b” do inciso 

II do artigo 14 do Autógrafo de Lei n.º 160/2012, já que ele estatui normas 

jurídicas respeitantes ao interesse predominante local, invadindo, por 

conseguinte, a competência legislativa exclusiva dos Municípios para tratar de 

tal tema, em afronta ao disposto no inciso I do art. 30 da CF/88.” 

 

Pelo exposto, o veto parcial ao Projeto de Lei se impõe incidindo sobre 

os artigos 5º, 10. e o inciso II e suas alíneas  do artigo 14 do PL 145/2012. 

 

 
 

 

 

                           Atenciosamente 

 

 

 

              JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

                    Governador do Estado 


