
 
 

 

Transcrição das Razões do VETO TOTAL Nº 15/15, ao Projeto de Lei nº 552/12. 

 

 

MENSAGEM Nº 10, DE 22 DE JANEIRO DE 2015. 

 

 

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, 

 

 

No exercício das competências contidas nos artigos 42, § 1º, e 66, inciso IV, da 

Constituição do Estado, comunico a Vossa Excelência as RAZÕES DE VETO TOTAL aposto ao 

Projeto de Lei nº 552/2012, cuja ementa dispõe que “Ficam os proprietários de barracas que 

comercializam alimentos perecíveis, de origem animal, nas feiras livres em geral, ou em qualquer 

outra localidade obrigados a instalar nas suas dependências, expositores refrigerados vedados às 

ações de poeira, insetos e raios solares, no Estado de Mato Grosso”, aprovado na Sessão 

Ordinária do dia 30 de dezembro de 2014. 

 

Como a sua ementa retrata, o Projeto de Lei possui o objetivo de obrigar os 

comerciantes de alimentos perecíveis a instalar expositores refrigerados que possuam vitrine na 

parte frontal, para visibilidade dos clientes, e portas na parte traseira, para que o vendedor tenha 

acesso aos alimentos, com a finalidade de proteger a higiene dos produtos. 

 

É relevante destacar, no entanto, que as normas sobre o consumo e as que 

envolvem a responsabilidade por danos ao consumidor são matérias de competência legislativa 

concorrente, cabendo a União a competência para editar normas gerais e aos Estados a denominada 

“competência suplementar”, conforme previsto no art. 24, V e VIII, §§ 1º e 2º, da Constituição 

Federal. 

 

A União exerceu sua competência geral sobre tais matérias com a Lei Federal nº 

8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre o Código de Defesa do Consumidor, que já 

contém diversas disposições que protegem o consumidor de vícios dos produtos comercializados no 

mercado.  

 

Lembrando que o Supremo Tribunal Federal (STF) já definiu, em diversas 

oportunidades (RE n. 423560, ADI n. 3098, ADI n. 2667), que a competência suplementar dos 

Estados deve ser utilizada para complementar as lacunas da lei federal geral considerando as 

situações regionais, ou seja, o seu objetivo é adaptar a norma geral a realidade local, não podendo, 

sob pena de inconstitucionalidade, haver uma normatização pelos Estados que transgrida ou 

ultrapasse a legislação federal. 

 

Com essa justificativa, para se ter uma ideia, o STF já declarou a 

inconstitucionalidade de Lei Estadual que pretendia exigir a afixação de tabela relativa a taxas de 

juros e de rendimentos de aplicações financeiras pelas instituições bancárias e de crédito (ADI nº 

3.668), Resolução Estadual que disciplinava o horário de funcionamento de estabelecimentos 



comerciais (ADI nº 3.721-MC) e de Lei Estadual que exigia rotulagem informativa de produtos 

transgênicos em ingredientes alimentares destinados ao consumo humano (ADI nº 3.645). 

 

Além disso, é também de competência privada da União legislar sobre direito civil 

e comercial, conforme art. 22, I, da Constituição Federal, não cabendo aos Estados editarem normas 

que avancem sobre tais matérias. 

 

Por fim, é ainda importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem adotado 

interpretação cautelosa quanto a possibilidade de restrição ao livre exercício de atividade comercial 

por meio de leis, em virtude do princípio da proporcionalidade (conforme ADI n. 4.955, Rel. Min. 

Dias Toffoli, DJe 17/11/2014). 

 

Por estas razões, Senhor Presidente, veto integralmente por inconstitucionalidade o 

Projeto de Lei nº 552/2012, submetendo-o à apreciação dos membros dessa Casa de Leis. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  22  de   janeiro   de 2015. 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 


