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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Lei nº 117/2020. 

Autor (a): Deputado Dary Pagung. 

Assunto: 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. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de proibir 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 proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

18.02.2020 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 19.02.2020, 

oportunidade em que recebeu despacho da Presidência determinando sua 

publicação e distribuição as comissões permanentes, após cumprimento do 

disposto no artigo 120 do Regimento Interno. 

Após ter sido registrada e juntado estudo de técnica legislativa, a 

matéria foi distribuída a esta Procuradoria para elaboração de parecer 

técnico, nos termos do artigo 121 do Regimento Interno. 

É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria nele 

tratada não se enquadra dentre aquelas que são de competência legislativa 

privativa da União ou próprias dos Municípios, respectivamente, enumeradas 

e indicadas pelos artigos 22 e 30, inciso I, da Constituição Federal.  
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De fato, conforme se infere de sua justificativa, o “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.”  

Por outro lado, não se pode olvidar que além da proteção 

ambiental objetivada, a matéria também visa proteger a saúde dos 

consumidores, evitando-lhes danos irreparáveis causados pela própria 

degradação ambiental. 

Na trilha desse raciocínio, verifica-se a inserção da matéria na 

competência legislativa concorrente entre a União, os Estados-membros e o 

Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo; responsabilidade 

por dano ao consumidor; e proteção e defesa da saúde, conforme 

estabelecido nas disposições do artigo 24, incisos V, VI, VIII e XII, da 

mesma Carta, in verbis: 

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

legislar concorrentemente sobre: 

(...) 

V - produção e consumo; 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle da poluição; 

(...) 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; 

(...) 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
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(...) 

§ 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. 

Assim, verifica-se que a União, no exercício da referida 

competência legislativa concorrente, o que não exclui a competência 

suplementar dos Estados, conforme artigo 24, incisos V, VI, VIII e XII, e § 

2º, da referida Lex Mater, editou a Lei Federal no. 8.078/1990, que institui o 

Código de Defesa do Consumidor - CDC, estabelecendo, logo em seu artigo 

4º, que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, da seguinte forma: 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de 

seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípio: 

Ainda, por meio da mesma legislação, a União estabeleceu que 

são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança 

contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e 

serviços considerados perigosos ou nocivos, conforme se depreende do seu 

artigo 6º, inciso I, in verbis:  

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e 

serviços considerados perigosos ou nocivos; 
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Portanto, é fácil observar que a propositura em apreço se 

apresenta compatível com o que dispõe a legislação federal, suplementando-

a dentro dos limites constitucionais. 

Diante dessas evidências resta patente a competência legislativa 

concorrente suplementar do Estado para dispor sobre a presente matéria, 

nos termos artigo 24, incisos V, VIII, e XII, e § 2º, da Constituição Federal. 

  Constatada a competência legislativa estadual na matéria em 

apreço, conclui-se, por meio da exegese das disposições contidas nos artigos 

48 a 52 e 69 da Constituição Federal, que a espécie normativa adequada 

para tratar do tema é a lei ordinária, posto que esse tipo de assunto se 

insere no campo residual desta espécie normativa, por não se enquadrar 

dentre aquelas que são de competência exclusiva do Poder Legislativo 

(resolução e decreto legislativo) ou destinada pela própria Constituição a ser 

tratada por lei complementar ou norma de status constitucional (emenda 

constitucional).  

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, verifica-se sua 

subjunção aos preceitos constitucionais constantes do artigo 61, caput, da 

Constituição Federal, mutatis mutandis, de observância obrigatória nos 

Estados e Municípios, que atribuem a competência concorrente para 

iniciativa do processo legislativo sobre a matéria em questão, competência 

esta na qual estão incluídos os parlamentares, mormente por ela não se 

encontrar inserida dentre as matérias de iniciativa privativa de outros 

agentes políticos ou órgãos extraparlamentares. 

No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, cumpre ressaltar que o quórum para aprovação da matéria é a 

maioria simples ou relativa, conforme previsto no artigo 59 da Constituição 

Estadual; que o regime inicial de tramitação, a princípio, é o ordinário, e que 

o processo de votação é o simbólico, conforme estabelecido, 

respectivamente, pelas disposições contidas nos artigos 148, inciso II, e 

200, inciso l, do Regimento Interno1. 

 
1 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II - ordinária; 
III - especial. Art. 200. São dois os processos de votação: I - simbólico; e II – nominal; 
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Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, 

conclui-se, a vista da análise intrínseca da matéria legislada, que o projeto 

em exame é compatível com as normas e princípios das Constituições 

Federal e Estadual, não contraria os princípios, direitos e garantias previstos 

na referida Carta Magna, inclusive os contidos no seu artigo 5º, assim como 

não viola os Princípios da Isonomia e do Respeito ao Direito Adquirido, ao 

Ato Jurídico Perfeito e à Coisa Julgada, se amoldando, inclusive, ao Princípio 

da Irretroatividade das Leis, eis que sua vigência ocorrerá a partir de sua 

publicação, não se pretendendo qualquer retroatividade que venha macular 

direitos pré-estabelecidos. 

No que se refere à juridicidade e legalidade, cumpre relatar que 

a proposição se amolda e está em conformidade com o Direito, 

especialmente por que se adequa as normas legais e regimentais vigentes, 

se integrando de forma compatível com o sistema de proteção ao 

consumidor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor e colima 

para a concretização da própria Constituição Federal, conforme se 

depreende das disposições dos seus artigos 6º, 170, inciso V, 196 e 197, 

dentre outros, in verbis: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

  

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: 

(...) 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas; 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: 

(...) 
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V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação;  

Por fim, no que tange a técnica legislativa, evidencia-se que a 

matéria está de acordo com a legislação regente, em especial, com as 

disposições da Lei Complementar Federal nº 95/98, cabendo a adoção do 

estudo específico constante dos autos, com as seguintes observações. 

As disposições contidas no artigo 7º, inciso IV, da Lei 

Complementar Federal nº 95/98, que rege a técnica legislativa, determinam 

que “o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, 

exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada 

básica, vinculando-se a esta por remissão expressa”.  

Por outro lado, a Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro - Decreto-Lei nº 4.657, de 4.09.1942, com redação dada pela Lei 

nº 12.376, de 31.12.2010, dispõe por meio do seu artigo 2º, caput e § 1º, 

que “não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a 

modifique ou revogue. A lei posterior revoga a anterior quando 

expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando 

regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.” 

Desta forma, entende-se, S.M.J, que o presente projeto de lei, 

eventualmente transformado em lei, irá regular inteiramente a matéria de 

que tratava a lei anterior, no caso, a Lei nº 9.896, de 29.08.2012, e 

posteriores alterações, devendo assim ser esta considerada revogada.  

No entanto, com intuito de evitar questionamentos futuros e, 

ainda, para o fiel cumprimento das disposições do artigo 9º da Complementar 

Federal nº 95/98, que, por seu turno, estabelece que “a cláusula de 

revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições legais 

revogadas”, conclui-se, S.M.J., ser pertinente incluir a cláusula de revogação 

respectiva, nos termos aduzidos na conclusão. 
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3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 

PROJETO DE LEI Nº 117/2020, de autoria do Deputado Dary Pagung, que 

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, com adoção da seguinte 

emenda aditiva. 

EMENDA Nº           /2020      

- Inclua-se, onde couber, mais um artigo no presente Projeto de 

Lei nº 117/2020, com a seguinte redação: 

Art. Fica revogada a Lei Estadual nº 9.896, de 29.08.2012, 

e suas posteriores alterações. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 02 de junho de 2020. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Procurador Adjunto 
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