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DECISÃO
 

Vistos.
 

Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério

Público do Estado do Pará, o qual deduziu pretensão de natureza obrigacional em face do 

Estado do Pará e da Associação Paraense de Supermercados - Aspas.
 

Aduziu o demandante, em resumo, que com a promulgação da Lei Estadual nº 8.902/19, a

qual dispõe acerca da proibição do uso de sacolas plásticas no Estado do Pará, instaurou-se “... 

tensão entre dois valores protegidos constitucionalmente. De um lado a proteção ao meio

ambiente, de outro, a proteção ao consumidor...” (sic, fl. 05).
 

Segundo o autor, a lei prevê a substituição das sacolas plásticas para utilização de sacolas

com composição de material biodegradável, que sejam reutilizáveis, “... no entanto, o ônus dessa

substituição é repassado unilateralmente ao consumidor, vulnerável, e não há nenhuma
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obrigação na diminuição na precificação dos produtos comercializados pelos estabelecimentos,

de forma a tornar a situação mais proporcional...” (sic, fl. 05).
 

Ao seguir em sua narrativa, o autor afirmou que “... o fato de a legislação em comento não

atentar para a vulnerabilidade da parte mais fraca em uma relação de consumo, afronta a

legalidade do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, bem como fere norma direito

fundamental, a qual constitucionalmente atribui ao Estado o ‘dever de proteção ao consumidor’.

Situação esta apta a ensejar a aplicação do microssistema de defesa do consumidor. Por este

prisma, é possível se falar em inconstitucionalidade desta lei, sendo necessária seja suspensa até

decisão final sobre sua constitucionalidade ou não...” (sic, fl. 08).
 

Alegou o demandante, ainda, que “...a cobrança permitida pela lei viola tanto a

Constituição quanto o Código de Defesa do Consumidor por deixar todo o ônus da mudança para

o bolso dos clientes, uma vez que essa mudança impôs somente ele o ônus de ter que arcar com

a proteção ao meio ambiente, já que terá de pagar pelo uso de sacolas reutilizáveis, e deixou sem

nenhum ônus os fornecedores, que têm se utilizado da propaganda de protetor do meio ambiente

diante da sociedade...” (sic, fl. 09).
 

Como tutela imediata, requereu que seja declarada liminarmente a inconstitucionalidade do

§2°, do art. 2°, da Lei Estadual nº 8.902/2019 e a sua consequente suspensão, até a decisão final

. Pugnou, no mérito, que o consumidor não seja obrigado a pagar pelas novas sacolas plásticas a

serem distribuídas em lojas e supermercados e que seja difusamente declarada, de forma liminar,

a inconstitucionalidade do §2°, do artigo 2°, da Lei Estadual nº 8902/2019.
 

Alternativamente, o demandante requereu que seja retirada da eficácia do dispositivo

atacado, para atribuir à lei o “... melhor sentido, em meio a diferentes possibilidades”, dando-se ao

§2°, do art. 2º, “... interpretação conforme à constituição, no sentido de que o dispositivo seja

interpretado em favor do consumidor, para onde se lê ‘poderão ser distribuídas mediante

cobrança’, entenda-se que a palavra “poderão” não tem o mesmo significado de ‘deverão’, onde a

distribuição das novas sacolas também pode ser feita de forma gratuita; uma vez que há um

espaço axiológico de interpretação no termo ou expressão ‘poderão’, para fazer valer o princípio

prevalente da vulnerabilidade do consumidor em sua integralidade, a fim de sê-lo materializado

desta forma no caso concreto ...” (sic, fl. 18).
 

Com a petição inicial, adicionou documentos.
 

Em despacho inaugural este juízo se reservou para apreciar a tutela liminar após a

manifestação preliminar dos demandados (ID nº 24368295).
 

O Estado do Pará apresentou manifestação contida no ID nº 24496580. Argumentou, em

resumo, que não há nenhum perigo na demora (periculum in mora) para a parte adversa, pois a 

“... inconstitucionalidade de lei estadual dever ser apreciada com todo cuidado, apreciando todos

os pontos envolvidos neste tipo de ação e toda legislação pertinente, e não ser conferida suposta

ilegalidade abruptamente mediante medida liminar [...] E a plausibilidade do direito (fumus boni

jures) não se configura, posto que sob qualquer ângulo de análise, é evidente a improcedência da
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 Ação Civil Pública ...” (sic, fl. 27).
 

O ente estatal sustentou, ainda, que “... a liminar deverá ser evitada todas as vezes que a

sua concessão puder acarretar um dano maior do que aquele que se pretende evitar e, no

presente caso, é inequívoco que se há perigo da demora da prestação jurisdicional, esse é muito

maior para o Estado do Pará e toda população, além do meio ambiente...” (sic, fls. 28 e 29).
 

Já a entidade associativa apresentou a manifestação que está inserta no ID nº 34056136.

De início, alegou a inexistência de pressupostos necessários para o deferimento da tutela liminar,

postulando, inclusive, o indeferimento precoce da petição inicial, ao afirmar não ser a ação civil

pública meio adequado para declaração de inconstitucionalidade.
 

A demandada afirmou, também, que cerca de um bilhão e meio de sacolas plásticas são

consumidas no mundo por dia. Assim, por serem “... práticas, gratuitas e presentes em

praticamente toda compra do brasileiro, as sacolinhas têm alto custo ambiental: produzidas a

partir de petróleo ou gás natural (recursos naturais não renováveis), depois de usadas, em geral

por uma única vez, costumam ser descartadas de maneira incorreta e levam cerca de 450 anos

para se decompor ...” (sic, fl. 44).
 

Segundo a Aspas “... existem várias maneiras de amenizar o impacto dessas sacolas

plásticas. Não se trata de punir o consumidor, mas apenas de uma adoção de novas medidas de

proteção ao meio ambiente, utilizando às novas tecnologias que estão disponíveis. A

conscientização em torno do problema é o que motivar o indivíduo a propor mudanças. Hoje não

se vê mais o direito do consumidor desapegado do direito ambiental. Hoje a única forma de

consumo admitida é o ‘consumo sustentável’, dentro das premissas ambientais do

desenvolvimento sustentável...” (sic, fl. 46).
 

Asseverou, em seguida, que que o legislador estadual buscou “... a promoção do

desestímulo à utilização de sacolas plásticas, mesmo as ecológicas, sendo tarefa árdua analisar

qual interesse possui maior relevância: O direito do consumidor ou o direito a um meio ambiente

saudável que se busca garantir as atuais e futuras gerações? ...” (sic, fl. 47).
 

Disse a associação, também, que “... as medidas que já estão em práticas, como a taxa

cobrada e o apelo pelo uso de sacolas retornáveis, são medidas imediatas que estão contribuindo

de maneira favorável a redução do uso de sacolas plásticas, porém essas medidas não são

satisfatórias em curto prazo. Este processo de adquirir a maneira sustentável é vagaroso, pois

requer mudanças de hábitos, crenças, costumes o que demanda persistência e um alto

investimento em educação ambiental. A utilização de sacolas plásticas é apenas uma questão de

educação ambiental; seu uso em excesso traz prejuízos ao ambiente, assim funciona com

qualquer recurso que mal utilizado e posteriormente mal descartado, vai gerar riscos ...” (sic, fl.

47).
 

Ao final, requereu o indeferimento da tutela liminar. Com a petição, aditou documentos.
 

É o relato necessário. Decido sobre a tutela de urgência.
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Como é bem sabido, a depender da clarividência do direito postulado e do arsenal

probatório pré-constituído, as medidas processuais de urgência poderão assumir tanto funções

instrumentais quanto substanciais. Em qualquer hipótese, entretanto, tais medidas tendem a

evitar o perecimento de um direito cuja aparência seja razoavelmente aferida desde logo - ainda

que apenas em sua feição instrumental.
 

Em linhas gerais, a ideia antecedente está contida nos artigos 300 e seguintes do CPC, os

quais dispõem que as tutelas de urgência e emergência poderão ser deferidas quando estiverem

presentes a probabilidade do direito e, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo. Esse regramento, vale dizer, poderá ter aplicabilidade em qualquer tipo de processo, já

que, do contrário, seria quase impossível reverter ou minorar tempestivamente algum tipo de ato

lesivo.
 

No caso presente, o demandante apresentou postulações que possuem dimensão

essencialmente material, ou seja, parte significativa da tutela de urgência está diretamente

relacionada ao cerne do debate proposto, assumindo, pois, as feições de uma tutela antecipatória

.
 

Desse modo, ao analisar a pretensão a partir do critério perigo de dano e do risco ao

resultado útil do processo, denota-se que subsistem razões ao demandante, já que a sua

pretensão está associada a uma causa de pedir que possui natureza temporal. É que, acaso o

pedido seja apreciado e deferido somente ao final do processo, o sujeito que é objeto da proteção

jurídica reclamada - os consumidores em geral -, poderá sofrer danos econômicos de difícil

reparação.
 

Antes, porém, importa apreciar a ideia segundo a qual as ações civis públicas não são 

instrumentos adequados para a declaração de inconstitucionalidade de lei com efeitos erga

omnes, tal como suscitado pela Aspas, ao afirmar que esse tipo de debate está reservado à ação

direta de inconstitucionalidade.
 

Entretanto, ao menos em análise preambular, esse argumento não merece amparo.

Efetivamente, não se depreende do pedido do autor que este tenha por desiderato combater os

fundamentos do ato legislativo. Aliás, em momento algum, infere-se da peça de ingresso, a

pretensão de atacar o comando básico que foi instituído pelo legislador regional, ao editar a Lei

Estadual nº 8.902/2019, qual seja: a substituição e recolhimento de sacolas plásticas em

estabelecimentos comerciais localizados no Estado do Pará. Não se trata disso. Ao contrário, o

autor faz expressa referência ao fato de que a lei tem como propósito a preocupação com a

poluição proveniente do uso excessivo de sacolas plásticas.
 

Portanto, cinge-se o debate não sobre as razões que inspiraram o legislador, mas sim os

custos decorrentes da restrição do uso das sacolas plásticas tradicionais. Por isso, o pedido

deduzido busca apenas inibir a transferência do custo da alteração para o consumidor final.

Claramente, portanto, é um pedido incidental em relação ao comando normativo preconizado pelo

legislador, na medida em que não se combate a mudança inserida na lei, no que se refere à
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substituição do tipo de sacola, mas apenas os seus efeitos em relação ao consumidor.
 

Não há, pois, aparente subversão da natureza da ação civil pública, porquanto, ao lado da

defesa do meio ambiente, o demandante reclama a defesa de direitos consumeristas de alcance

coletivo.  
 

No que se refere à probabilidade do direito invocado, é relevante pontuar que as

pretensões do autor invocam – em certo sentido – um grau de intervenção no campo de atuação

dos demais poderes. Entretanto, para que tal intervenção seja juridicamente justificável é

necessário que subsistam razões práticas que denotem agressão a certos comandos normativos,

de estatura constitucional, que são caros à sociedade.
 

É nesse sentido que a pretensão autoral deverá ser apreciada. Em concreto, o caput do

art. 2º, Lei Estadual nº 8.902/2019, dispõe que “as sociedades comerciais e os empresários,

titulares de estabelecimentos comerciais localizados no Estado do Pará, ficam proibidos de

distribuírem (gratuitamente ou cobrando) sacos ou sacolas plásticas descartáveis, compostos por

polietilenos, polipropilenos e/ou similares, devendo substituí-los em dezoito meses, contados a

partir da data de publicação da presente Lei, por sacolas reutilizáveis/ retornáveis, conforme

especificado no § 1º deste artigo”.
 

Em seguida, no §1º, do mesmo artigo, o legislador especificou que “As sacolas e/ou sacos

plásticos reutilizáveis/retornáveis, de que fala o caput deste artigo, deverão ter resistência de no

mínimo quatro, sete ou dez quilos e serem confeccionadas com mais de 51% (cinquenta e um por

cento) de material proveniente de fontes renováveis, e deverão ser confeccionadas nas cores

verde – para resíduos recicláveis – e cinza - para outros rejeitos, de forma a auxiliar o consumidor

na separação dos resíduos e facilitar a identificação para as respectivas coletas de lixo”. Até esse

ponto, portanto, o demandante não postulou mudança no conteúdo semântico da legislação.
 

O problema, na versão do demandante, está contido no § 2º do mesmo artigo, cuja dicção

é no sentido de que “As sacolas e/ou sacos plásticos reutilizáveis/retornáveis, de que fala o

caput deste artigo, poderão ser distribuídos mediante cobrança máxima de seu preço de

custo”. A controvérsia da demanda se instala exatamente no trecho em destaque. E tem razão o

demandante.
 

O art. 225 da Carta Federal preconiza que “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”. Portanto, é bastante nítido esse comando constitucional ao

declarar que tanto o Poder Público quanto a coletividade têm o dever da preservação. E quem é

essa coletividade de que trata o legislador constitucional?
 

A resposta mais razoável ao questionamento antecedente aponta que essa coletividade é

conformada não apenas pelo conjunto dos cidadãos, mas, também, pelo conjunto de todas as

demais instituições que não sejam integrantes do estamento público. Desse modo, são

igualmente responsáveis pela defesa e preservação do meio ambiente os indivíduos, as
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empresas privadas, as sociedades civis com ou sem fins lucrativos, as entidades de caráter

religioso, esportivo, filantrópicos etc. Em suma, a ninguém – pessoas naturais ou jurídicas – é

dado o direito de escapar dessa obrigação que é feição de normativa, mas também de índole

moral. Trata-se, pois, de um dever que tem de ser social (e economicamente) compartido.
 

Feitas essas ponderações, ressoa plausível o argumento do autor. De fato, ao possibilitar 

cobrar do consumidor o correspondente até valor máximo do preço de custo das novas

sacolas, permitir-se-á uma compreensão absolutamente desconexa da mais tênue das

noções de compartilhamento de responsabilidades.
 

Efetivamente, sobejando a hipótese de cobrar do consumidor o “valor total do

custo” das novas sacolas, em termos práticos, resultaria na possibilidade de transferir

integralmente ao consumidor o dever de contribuir para a preservação do meio ambiente. 

Isso, todavia, é não apenas contraproducente, mas, sobretudo, flagrantemente

inconstitucional, na medida em que viola a ideia de corresponsabilidade que está

expressamente consagrada no texto do art. 225 da Carta Federal.        
 

Nesse ponto, não se trata de eventual tensão entre o Direito Consumerista e o Direito

Ambiental. Trata-se apenas de afirmar a norma protetiva do meio ambiente, em adequação com

responsabilidade compartilhada por sua proteção e, também, com a proteção dos direitos de

sujeitos jurídicos hipossuficientes – que, neste caso, estão representados pelos consumidores. 
 

É nítida a pretensão do legislador regional no sentido de promover a proteção do meio

ambiente - ao proibir o uso de sacos ou sacolas plásticas descartáveis, compostos por

polietilenos, polipropilenos e/ou similares. Contudo, essa ideia não poderá ser pervertida, a ponto

de transferir a responsabilidade pela mudança cultural integralmente ao consumidor.      
 

Diante desse enredo, se o novo regramento não prevê expressamente que o custo com a

aquisição das novas sacolas deva ser repartido entre fornecedor e consumidor, por óbvio, as

sociedades comerciais deverão ser compelidas a assumir integralmente o ônus, eis que, em

última instância, elas são diretamente responsáveis pelo desenvolvimento de suas atividades

empresariais.   
 

Ao adotar esse viés interpretativo, ainda que em juízo prefacial, subsistem fortes razões

para prestigiar o pedido imediato deduzido pelo autor, pois a equação da responsabilidade pela

mudança pende em evidente desequilíbrio em desfavor do consumidor regional. Portanto,

assimilo que subsistem a um só tempo: 1) a verossimilhança das alegações; 2) a probabilidade

do direito reclamado pelo demandante em favor dos consumidores.   
 

Desse ponto de partida, deve ser resguardado, de plano, o direito dos sujeitos diretamente

afetados pela nova legislação, aqui representados pelo Ministério Público.  
 

No que pertine à irreversibilidade do provimento antecipado, denota-se que este requisito

não corre o risco de ser vulnerado. Sobrevindo a reversão da compreensão ora esboçada, as

sociedades comerciais poderão, ulteriormente, retomar as cobranças dentro do limite permitido
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pela legislação. Contudo, por agora, não remanesce qualquer possibilidade de ignorar os efeitos

nocivos e desiguais da norma legal em relação ao consumidor. 
 

Consoante as razões precedentes, defiro a tutela de urgência reclamada (art. 300 do

CPC) e determino a suspensão da eficácia da literalidade do § 2º da Lei Estadual nº

8.902/2019, promovendo a interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que “

as sacolas e/ou sacos plásticos reutilizáveis/retornáveis, não poderão ser cobrados do

consumidor”.
 

Estipulo multa para o caso de incumprimento, em R$-1.000,00/dia, por agora limitada

a R$-50.000,00, para cada estabelecimento que for flagrado em dissonância com esta

determinação.
 

Considerando que já houve a citação dos demandados, determino que sejam intimados da

decisão e, querendo, apresentem peça de defesa, no prazo legal.
 

Em seguida, ao Ministério Público para réplica, no prazo da lei.
 

 
 

Belém, 04 de novembro de 2021.
 

 
 

RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA
 

Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas
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